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 مقدمه
 خردمند آن است كه چون كارش پديد آيد، همه راي ها را جمع كند و به بصيرت در آن نگرد،

همچنان كه كسي را ديناري گم شود،  ،ديگر را يله كند، از او بيرون كند تا آنچه صواب است،

جمع كند و به غربالي  همه خاك را كه در آن حوالي بود، اگر زيرك باشد، :اندر ميان خاك

.فرو گذارد تا دينار پديد آيد  

))الخير ابوسعيد ابي((  

 

 .ميباشـد توضـيحاتي انـدك و البتـه از ديـدگاه روشـهاي تحقيـق        ،هدف از نگاشـتن ايـن مقدمـه   

افـراد درمــان شــده از بيمــاري ســوء  ( رسـاله يــا آغــاز نامــه اي كـه بــه عنــوان تكليــف مســافران  

ــواد مخــدر، ــه تشــخيص   )روانگــردان هــا داروهــا، مصــرف م ــا ب ــان شــدگاني كــه بن ــويژه درم          ب

ن اعتيـاد قـرار   ا و بـه عبـارتي بهتـر راهنمـاي درمـا     در جايگاه كمـك راهنمـ   60بنيا نگذار كنگره 

نتيجــه تجــارب دوران بيمــاري و چگــونگي ابــتالء بــه آن و آشــنائي بــا موئسســات   گيرنــد،مــي 

ــاد و ســر انجــام كنگــره   ــرك اعتي ــاگون ت ــوان خــاطرات و  60گون ــان را بعن ــد درم ــر آين ــوو ف  ات

آغـاز نامـه را بـدان نهـاده انـد كـه        نـام  بيوگرافي به رشـته تحريـر در بياورنـد و در حـال حاضـر     

سـي ايـن رسـاله هـا يـا آغـاز       راز آنجائيكـه اسـتاد بخشـي از بر    .ه اسـت توصيه استاد دژاكام بـود 

نامــه هــا را بــه اينجانــب احالــه فرمودنــد كــه افتخــاري بــزرگ اســت اگــر چــه تعهــدي ســنگين 

ــد ــره    ،ميباش ــالت كنگ ــون رس ــت      60و چ ــك اس ــي و آكادمي ــاه علم ــرفتن در جايگ ــرار گ ق

و جهــان توانســته انــد ايــن  دانشــگاهي در ســطح ايــران بطوريكــه مدتهاســت در مجــامع علمــي،

بنابر ايـن سـعي خواهـد شـد ايـن رسـالت منطبـق بـر اصـول علمـي و            مهم را به اثبات برسانند،

همانگونـه كـه بسـياري از جـزوات منتشـر شـده كنگـره         .قابل ارائه در سـطوح دانشـگاهي باشـد   

ن چه به زبان فارسـي و چـه انگليسـي در حـال حاضـر مـورد اسـتفاده دانشـجويان و محققـي          60

پـيش رو كـه متعلـق بـه     ) آغـاز نامـه   (در رسـاله يـا خـاطرات     .و پژوهشگران قـرار گرفتـه اسـت   

ميباشــد  60آقــاي عبــاس اميــر معــافي كــه در حــال حاضــر از گــروه راهنمايــان درمــان كنگــره 

در امـور ورزشـي بخصـوص تيـر انـدازي بـا        ه توانسـته اسـت توانـائي هـاي خـود     مضاعف بر اينكـ 

ــره   كمــان را در ســطوح بســيار   ــانواده كنگ ــوان عضــوي از خ ــرين بعن ــار آف ــه 60افتخ منصــه  ب

لويزيـوني  شـركت در منـاظرات و مباحثـات راديـو و ت    بـه نظـر مـن    ظهور رسانيده اسـت و شـايد   

روانشناســان و بطــور كلــي افــراد متخصــص كــه در  روانپزشــكان،در كنــار متخصصــين از جملــه 
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وبي توانسـته روش درمـان كنگـره    امر درمـان اعتيـاد دسـتي دارنـد و عبـاس بـه نحـو بسـيار خـ         

ــات   60 ــاظرات و مباحث ــرا در من ــايج آن ــرتو نت ــتيش ــوده اس ــاري   .ح نم ــا همي ــر آن ب ــالوه ب ع

ــواد مخــدر      ــا م ــارزه ب ــه ســتاد مب ــاد از جمل ــاران اعتي ــان بيم ــي مســئول درم ســازمانهاي دولت

بيمـاران مبـتال   توانسته در سـازمانهاي بـين المللـي اثـرات بسـيار ارزنـده و بـا ارزشـي از درمـان          

     بـه عنـوان مبـدع روش درمـاني تـدريجي      60به مواد مخـدر بـراي كشـور ترجيحـاً و نيـز كنگـره      

)D.S.T (بگذارد.  

در خاطرات عباس آنچه مي بينيم در عين مطالعه فقط خاطرات و سرگذشت صرف نيست اگر چه 

يز در طول بيماري از اهميت خاصي بر خوردار است بلكه عباس روشهاي درماني موجود كه خود ن

و درمان با روش تدريجي كه  60برخي از آنان را نيز آزموده است وموفق نبوده تا رسيدن به كنگره 

كه شايد بتوان گفت از اهميت بيشتري برخوردار  به تعادل جسمي و رواني خود برسد، توانسته

آنرا در  بتوان كه دن رساله با روش علمي تحقيقبنا بر اين ترجيح ميدهم براي علمي كر .است

.متخصصين ارائه نمود، محققين غالب يك پژوهش به دانشجويان رشته علوم اجتماعي،  

و مقدمه و نيز محصول شناخت است  وحقيقت پژوهيتحقيق همانا حقيقت پژوهي است  :بنابر اين

آموزش و پرورش در  .مخصوصاً در تاريكي ها،چراغ راه بهبود خواهان است شناخت در هر حال،

.ش نداردهمراتب باالي خود هدفي واالتر از پژو  

مله بيماري اعتياد نياز به درمان در جامعه اي كه بسياري معضالت و مشكالت اجتماعي از ج

بايست با بكار  مي )D.S.T.تدريجي روش(  Doctorineمبدع،  به عنوان 60اساسي دارد و كنگره 

قمندي كه به پژوهش و تحقيق اصرار دارند گيري تجارب ارزنده  درمان شدگان بخصوص افراد عال

خود را وقف سعادت عمومي كنند و با ) روش تدريجي( بتوان به عنوان برگزيدگان جامعه درمان

زندگي انساني را مردم پسند و در شاَن كشور  شناخت واقعيت و بهره برداري از نيروهاي انساني،

  .تاريخي و بزرگ ايران گردانند

كه انتظار كنگره  ،مطالعه روش تحقيق رسيدن به يك تحقيق علمي است طبيعي است كه هدف از

.نيز در تمامي زمينه هاي درماني و مراحل مختلف آن علمي برخورد كردن است 60  

 :تعاريف بسياري شده است كه شايد بهترين آن عبارت است .)،Science(از علم يا به انگليسي

  )هر جا توسط هر كس در ،علم عبارت از دانستنيهاي قابل اثبات(

ثابت كرده ايم كه علم كامالً قابل اثبات بوده است بخصوص در مورد درمان و  60ما در كنگره 

.اراده  
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)عناصر روش علمي تحقيق(  
 برنامه، از بهترين بخش هاي روش علمي تحقيق ارائه طرح تحقيق كه عبارت است از يك نقشه،

سازد تا به شكل مورد مطالعه  قادر، يا مجموعه اي از جست و جوهايي كه محقق را ط مشيخ

.پاسخ گويد  

:يك برنامه يا يك طرح تحقيق عبارت از ،به اين ترتيب  

  .مراحلي كه محقق براي رسيدن به هدف تحقيق خواهد پيمودكليه خالصه اي از

 هدف طرح تحقيق
.تتهيه و تنظيم بهترين روش براي حل مشكال)1  

بايستي محقق قادر باشد عوامل مزاحم را كه باعث صدمه زدن به تحقيق : كنترل عوامل خارجي)2

.مي شود را كنترل نمايد  

 احتياجات تحقيق
       دو عامل منبع مالي و نيروي انساني اساسي ترين نكاتي است كه قبل از هر تحقيق مطرح 

.مي شوند  

 جمع آوري اطالعات
تجربي و آزمايشي- ج                           مشاهده          -الف  

جامعه سنجي-پرسشنامه                                     چ-ب  

كتابخانه-مصاحبه                                      خ-پ  

آماري-ت  

تاريخي-ث  

 

آنچه حائز اهميت در به انجام رساندن يك تحقيق به روش علمي است در جمع آوري اطالعات 

استفاده از آمار در (رد يعني مرحله آماري و به دليل ضيق وقت اشاره به دو موتمامي موارد 

و ميدانيم كه آمار عبارت است از اطالعات و حقايقي كه به شكل اعداد و ارقام ،است )تحقيق  

به ترتيبي كه بتوان اطالعات ارزنده اي درباره طبقه بندي و جدول بندي مي شود، ،يجمع آور   

.يك موضوع از آن بدست آورد   
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                   ابي يا ميانگينحسدل عدل ها سرو كار داريم از جمله معبراي مثال در آمار با انواع م

) (Meanكه فرمول ساده آن به شرح زير است:  

XXXX=
��

�
                                  

:مدل حسابي كه به ميانگين معروف است بسيار مورد استفاده در آمار است، مثالي مي زنم  

نفر در امتحانات نمره هاي  10دانشجو دارد،اين  10در يك كالس كه 

وجمع 10 مساوي )N(در اينجا تعداد دانشجويان  .گرفته اند ،2،7،8،9،13،14،16،17،18،20

به شرح زير  )ميانگين(طريقه بدست آوردن معدل .مي شود   Σx=124پيكره نمرات باال برابر10

  :خواهد بود

XXXX=
���

��
=12/4                           

                      
        Median:ميانه 

با تعداد افرادي كه  مساويست ميانه عبارت است از عددي كه تعداد افرادي كه كمتر از آن دارند،

.بيشتر از آن دارند  

يا بصورت بشرطي كه بصورت نزولي  ،هاي اعدادبراي بدست آوردن ميانه بايد از تعداد پيكره 

عدد داريم  9فرض كنيم  پيكره وسط را انتخاب كرد، صعودي به دنبال يكديگر چيده شده باشد،

 مي باشد، 11در اينجا عددي كه در وسط قرار گرفته  18.16.15.13.11.8.7.5.4:كه عبارتند از

   البته اگر پيكره هاي اعداد زوج باشند دو عدد وسط را با هم جمع.است 11بنابر اين ميانه همان 

.معدل حاصل،ميانه است ،مي كنيم 2و تقسيم بر   

داشته باشيم چرا  شايد بهتر اين باشد كه در تعاريف عملياني از دو واژه تئوري و فرضيه نيز تعريفي

.كه شروع يك تحقيق بر روي تئوري و فرضيه گردش ميكند  

   :تئوري
و موضوعاتي كه پديده اي را  قضايا مفاهيم، ،عبارت است از مجموعه بهم پيوسته اي از تعاريف

هدف تئوري  ،پس .ن مي كنديرا تعي متغيرهابطور منظم و مرتب بيان مي دارد، و روابط بين 

  .پيش بيني پديده هاي مختلف اجتماعي است و تبيين تشريح،

 

 



�از �
�م ���د �� و�  

 

١٢  

 

  :فرضيه
عبارت است از آنچه كـه محقـق بـه دنبـال آن مـي گـردد و يـا حدسـي اسـت زيركانـه و علمـي            

پيشـنهادي اسـت كـه در محـك آزمـايش       بـه عبـارت ديگـر،    .كه براي نتيجه تحقيـق مـي زنـيم   

رســاالتي صددرصــد  ،از آنجائيكــه قــرار نيســت كــه آغــاز نامــه هــا .ســنجيده مــي شــود ،علمــي

از نــامش ميتــوان بدســت  كـه  منطبـق بــا روش هــاي تحقيــق علمـي باشــد و درســت همانگونــه  

هاي بعـدي كـه رفتـه رفتـه صـورت      بـر انجـام يـك سـري تحقيقـات و پژوهشـ       آغازي است ،آورد

منطبق با اصول علمي بخود گرفتـه و مسـافراني كـه وظيفـه ارائـه آغـاز نامـه خـود را در سـمت          

ــره   ــه كنگ ــا ب ــد داد،   60كمــك راهنم ــام خواهن ــدي آنچــه انج ــد در مراحــل بع ــق و  دارن تحقي

  .پژوهش البته تحت نظر اساتيد و متخصصين امر روشهاي تحقيق خواهد بود

عبــاس اميــر معــافي اشــاراتي بــه روشــهاي  ،مــه خــاطرات يــا رســاله يــا آغــاز نامــه اگــر در مقد

الــف و بــاي روشــهاي تحقيــق ميباشــد و اشــاره بــه اينكــه نوشــتن  تحقيــق علمــي شــده اســت،

مختلــف كــه جــاي ) مونــوگرافي( اتوبيــوگرافي و نيــز تــك نگــاري هــايبيــوگرافي و خــاطرات و 

و شــعبات  60تهيــه تــك نگــاري از كنگــره  پــژوهش، ،دارد حــداقل بخشــي از وظــايف دوســتان

خــود ميبايســت چــار چــوب اصــولي مربــوط را طــي نمايــد و اگــر   تهــران و شهرســتانها باشــد،

پژوهش يا تحقيق باشـد حتمـاٌ نيـاز بـه بيـان مسـئله و مقـدمات و يـا فرمـول سـاده ميـانگين و            

راحـل بعـدي   تئـوري فرضـيه در م   لـذا تعريـف مفـاهيم عمليـاتي،     .ميانه، از ايـن دسـت ميباشـد   

  .رساالت خود با اين گونه شيوه پيش خواهند رفت

آقاي عبـاس اميـر معـافي قطعـاٌ در آينـده عـالوه بـر پـرداختن بـه گوشـه اي ديگـر از خـاطرات             

بـه پژوهشـها و تحقيقـات علمـي تـر البتـه        اعـم از ناكـامي ها،موفقيـت هـا،     دوران زندگي خـود، 

ارات ديگـري بـر خـانواده پـر عظمـت كنگـره       افتخـ  تكرار ميكنم بـا راهنمـائي اسـاتيد اهـل فـن،     

و  ،فراواننــد كــه مســلماً 60همينطــور ســاير عبــاس اميرمعــافي هــاي كنگــره  خواهــد افــزود، 60

كشـف  شـد كـه ايـن اسـتعداد هـاي نهفتـه را       اين بيشتر به عهـده افـراد بـا تجربـه خـانواده ميبا     

ــد ــره     .نماين ــزرگ كنگ ــانواده ب ــاس و خ ــراي عب ــت ب ــا آرزوي موفقي ــذار آن، 60ب ــن  و بنيانگ اي

و فــداكاري و  ،N.G.Oبزرگمــرد و شخصــيت كــم نظيــر تــاريخ صدســاله اخيــر در زمينــه هــاي  

رادمنشي و جوانمردي كه بـراي نجـات هـزاران نفـر درمانـدگاني كـه آخـرين راه چـاره و حيـات          

يافته انـد و چـه بسـيار خـانواده هـاي درمانـده اي كـه بـراي نجـات فرزنـد            60خود را در كنگره 

خــود آنچــه از نظــر مــالي داشــته هزينــه كــرده و در بســياري از ... و يــا بــرادر  و شــوهر وخــواهر
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توسـط ايـن مركـز و روش     ،مواقع حتي معنويت مقدس خـانواده بـه تزلـزل كشـيده شـده اسـت      

ترين دكتـرين قـرن بيسـتم و اوايـل ايـن قـرن محسـوب ميشـود و قطـع          كه بزرگ D.S.Tابداعي 

هـم علمـي كـه آزمايشـات خـود را       آن علم اسـت، ،ي اسـت نمانـد  يعنـي آنچـه   يقين خواهد شد،

پـس ايـن تـز و دكتـرين تـا كنـون موفـق بـوده و بـا نقطـه تظـرات             پس داده كه علم شده است،

ــي و جســمي    ــان بســياري از بيماريهــاي روان ــه (جديــد اســتاد دژاكــام در خصــوص درم از جمل

ــا   ــايكوزها و نوروزه ــم از س ــي اع ــتالالت روان ــاي  )اخ ــردرد ه ــوماتيك و س ــايكو س ــبي و س  عص

(PsychoSomatic)    ــه اي ــردردهاي خوشـــــــ ــرن و ســـــــ ــه ميگـــــــ از جملـــــــ

(clusterHeadache) فصــل جديــدي در علــم گشــوده خواهــد شــد كــه اينهمــه همــت   ....و

كـه تمـامي آن    ،البتـه بـا اعتقـادات و معنويـات خـاص خـود اسـتاد        و رادمردي ايـن شخصـيت،  

  .استوار است )اهللا(متكي بر يگانه عالم 

  

  .60تبريك بسيار و مجدد به عباس و خانواده بزرگ كنگره 

   محمد حسين فاكري

  پژوهشگر و مدرس دانشگاه

12/1/1390  
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  سندي است بدون نقص ،علمي كه تجربه شده باشد
  ) درجه زير صفر 60كتاب عبور از منطقه (

  فصل اول

  شروع اعتياد    

  

و بـه ايـن اعتقـاد     دنـ مـي گوي  اين را كه چرا همه دنيا ر سد اين استمي اولين چيزي كه به ذهنم

كه هر كسي كه با اعتياد و مواد مخدر آشنا شد براي  د؟ چرا مي گوينداعتياد درمان ندار دارند كه

 ؟ماندهميشه معتاد باقي مي 

  :معروف يا به قول و

  ،مي شود با كافور  لبي كه خورد به وافور، شسته

  و يا

   .استا پيچ بهشت زهر ،پيچ آخر براي مواد مخدر

 اسـت  گذشـته  مـن  مروز كه داشتم به اين فكر مي كردم كه چند وقت از رهائي و قطـع مـواد  ااما 

  ...اي بابا !.مه اكه مواد مصرف نكرد استخيلي به ذهنم فشار آوردم تا يادم بيايد كه چند وقت 

پـدرم   .مه انفـري بـه دنيـا آمـد     4تهران محله نظام آباد در يك خـانواده   27/11/6013من متولد 

از  .سـال از مـن بزرگتـر هسـتند     8سال و خـواهرم   10برادرم  .مكانيك و مادرم كارمند ارتش بود

 مـي تـوانم   تارجـ  به ،بودم و خيابان كوچه داخلد هميشه براي بازي كردن زماني كه يادم مي آي

 را برادر و خواهرم زود ازدواج كردند و مـن دوران كـودكيم    .م كه عاشق كوچه و خيابان بودمويبگ

امـا   .بزرگ است بسيار دروازه براي ورود به دنياي مواد مخدر يك و اين خودرشد كردم  ئيدر تنها

اما  .وارد شدم پدرم بود )اعتياد( دليلي كه من به اين دنياي بزرگ و بي انتها و سياهفكر مي كردم 

  .نم كه نداشتن آگاهي به چه معني استاپدرم را سرزنش نمي كنم چون مي د امروز من اصالً
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مـن   .مشروب بودنـد مصرف  غولسال داشتم كه يك روز پدرم با چند تا از دوستانش مش 6دقيقا ً 

 ودم يك نفر هـم بـه مـن بگويـد بيـا يـك      و منتظر بهم نشسته بودم و در حال تماشاي آنها بودم 

 اسـتكان داد دسـتم و مـن هـم     يـك  ،بيا .پدرم اين كلمه را گفت اينكه تا ...استكان مشروب بخور

مـي ديـدم    ،مزه اش كامال ً برايم جالب بود اما ن موقع فقط تلخي مشروب را حس كردم آ .خوردم

بله من هـم همـين كـار را    .. .د و چه لذتي مي بردياز خوردن مشروب پدرم سيگار مي كشكه بعد 

روشـن مـي كـردم و          را  آنهـا داشـتم و مـي رفـتم    مـي   رب ها راكردم وقتي كه پدرم نبود ته سيگار

از منزل توسط  خارجسالگي  9 ،8سن  در .اعتياد دنياي و اين بود ماجراي ورود من به مي كشيدم

بـه   يـك روز  .شروع كردم به مشروب خوردن ،مشروب مصرف مي كرد ،م كه پدرشنيكي از دوستا

سيگاري حشيش  كي راگ دوقتي كسي مشروب مي خور :گفت م به مننكه يكي از دوستا ياد دارم

 سال 12تا  11ن موقع بينآ؟ يعني چي من گفتم !)باال مي زند( بيشتر مي شود نشئگي اشد بكش

يكـي از   ،مـن هـم قبـول كـردم      .ويم يك سيگاري بكشيم بعدا ً بهت مي گويمگفت بيا بر. داشتم

يا بيشـتر از مـن   و  سال  8 كه تقريباًبود با دوستاني  آشنائي مواد، سريع من به دنيايداليل ورود 

آنها  ياد بگيريم و از آنها آنها چيزهايي بلد بودند كه من بلد نبودم و دوست داشتم كه .دبزرگتر بودن

به قول آقاي مهندس دژاكام براي انجام هر كاري انسان نياز به  .يادگرفتم و من هم به من آموختند

كسـي بـراي    رديگـ  ،دحشيش را در سيگار بار مي زنن  گونهن دفعه اول كه ديدم چهما .معلم دارد

   براي بقيـه هـم سـيگاري بـار      خودم اين كار را انجام دادم و ،و دفعه دوم من اين كار را انجام نداد

عزيزانـي كـه در    ،اين عالقه شديد من به يادگيري بود كه با دوستان بيشتري آشنا شـدم  .مي زدم

يم مدرسه رفتن برا ديگر ،نها يادگرفتما نستم از آكه مي تو و من هر چه دمصرف مواد تجربه داشتن

   شـروع   به جـائي رسـيديم  كـه در مدرسـه     .م خالف كنمنمي رفتم كه با دوستا ،آموزش نبود يك

        بـه خيابـان   م مـي شـد  اوقتـي كـه مدرسـه تمـ     ،مثال مشروب خوردن ،ه مصرف موادمي كرديم ب

مصرف حشـيش   كامال سالگي 12در سن  تا اينكهم تا با هم سيگار و يا حشيش بكشيم و يمي رفت

گفـتم   .با تو كـار دارم  ،شيننصدا زد  و گفت بيا ب ران روزها بود كه مادرم يك روز مدرهما ،داشتم

از خانه اين كار را  بيرون ،انجام بده اينكار رامن خود ي سيگار بكشي پيش همي خوا ر؟ گفت اگچرا

گار و اولين نخ سي چيزي بودم قبول كردم اينچنين ام بود و منتظر خواسته همينمن هم كه  .نكن

نبـود  كـه پـدرم    از اين پـس زمـاني   .ريخت ن ترس براي من كامالًجلوي مادرم روشن كردم و آ را

و  از طرف خانواده من صورت گرفت اين يك اشتباه بزرگ بود كه  ،جلوي مادرم سيگار مي كشيدم

 سالگي 13ر حال اين روند ادامه داشت تا سن به ه .همه اين اشتباهات به دليل نداشتن آگاهي بود
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دوستم  ي از شروع ماه رمضان گذشته بود كهچند روز .ماه مبارك رمضان نزديك شده بودكه  من

گفـتم   ،مصـرف كـرد   نمي شـود  را مشروب ، گفتشيشه مشروب بگيريم يكو يم وحسن بر :گفتم

من گفتم كـه   ،مشروب مصرف كرد ،نمي شوددر ماه رمضان و محرم و صفر ،گناه دارد :گفت ؟چرا

؟ ، گفتم چيمن واقعا ً جالب  بود براي .بازي كرد )ترياك(تل ود رفتگفت مي ش ،پس چيكار كنيم

تا به تـو  يم وگفت بيا بر ؟وري مي كشنه طچ ،بريم بكشيم ،نه ؟ گفتمگفت ترياك كشيدي تا حاال

اين مسئله مطرح مي شود كه اگر ما بتوانيم كسـاني   ،ريياينجا است كه در بحث پيشگ .همدب ياد

كه در گير مصرف مواد هستند را از چرخه مصرف خارج كنيم و به درمان برسـانيم در اصـل يـك    

شايد اگـر در آن زمـان    .بزرگترين پيشگيري است و اين .ا از اين چرخه خارج كرديممعلم اعتياد ر

بـه  رفتـيم   .آموزش مصرف مواد را بـه مـن بدهـد   دوست من يك مصرف كننده نبود نمي توانست 

 به همراه يك كه كاغذآورد و دو تا ت را در كه سيخ باريكتك ديدم كه ي .ما چون كسي نبود منزل

ترياك را زد  ،بگيرم تا ياد انجام مي دهد يكار هكامال داشتم نگاه مي كردم كه چهم  من ،سنجاق

يكـي   ولول درست كرد  ، بعد با كاغذ ها اغ بشودروي اجاق گاز تا د گذاشت را سر سنجاق و سيخ

 چـه لـذت   !كشيدم براي اولين بار ترياك را كه ودنمي ر من از ياد هيچ وقت ن روزآ ،را داد به من

 ،از همه بيشتر احساس قدرت مي كردم ،بودشده تمام دنيا مال من  ،خوبي بود چه حال ،بود باالئي

يـك  فكر مي كـردم كـه    ،از همه فعال تر بودم ،از همه پر حرف تر بودم ،از همه خوشحال تر بودم

 كه اعتياد بـد  ،ن موقع شنيده بودمبرخالف همه آن چيزهايي كه تا آ ،مه ارا پيدا كرد جادوئي چيز

 اما .مي شود ن خواب و بيچارهو كارت اگه يك نفر معتاد بشود مي ميرد .است بدمصرف مواد  ،است

ن شب انگار تمام آ .بهتر شد خوب و هيچ اتفاق بدي رخ نداد و تازه همه چيز ،كشيدم ترياك رامن 

 ود وبود و لحظه شماري مي كردم تـا صـبح بشـ    يم قشنگبرا زلحظه ها روي ابرها بودم و همه چي

را تهيـه  حسـن تريـاك    ،اولين بار .ترياك مصرف كنيميم وم برهباز ويم كه م دنبال حسن و بگوبر

گفـتم   !يهبايد بـد تومان  200 :گفت ،ترياك بگيريم يموگفتم كه بر او بهو اما وقتي كه رفتم  كرد

ن موقـع روزي  آ .بسـيار خـوب  گفـتم   ،يم بخريمومجاني نيست بايد بر ،گفت كه ترياك؟ براي چي

           تريـاك مـي گـرفتيم و     ناز مـادرم پـول مـي گـرفتم و هـر روز  مـي رفتـيم بـا حسـ         تومان  300

م حمـا  يـك  !؟مـي رفتـيم  كجـا   براي مصرف بـه به اين فكر مي كنيد كه شايد االن  ،كشيديممي 

و ما هم همين مي رفت  ، به آنجامصرف كندهركسي ميخواست ترياك  در محله ما بود كهعمومي 

 م كـه  مـي خوابيـد   ،برسـد  صـبح  اينكه زود تر هر شب به عشق دشايد باور نكني .كار رو مي كرديم

  ،ه بـود خالي شد منزل ما داشت تا يك روزاين داستان ادامه  چند روزي  ،مصرف كنموم ترياك بر
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 مشـغول  به خانه رفتـيم و  ،ما كسي نيست يم خانهوبيا برسريع رفتم به حسن گفتم كه  و من هم

حسن به سرعت وسايل مصـرف   ،آشپزخانه بوديم ما داخل ،صداي در آمد دفعه يك ،شديممصرف 

 ي به مـن نگاه با تعجب  داخل و مادرم آمد ،باز كردم و من رفتم در را ريخت بيرون بهرا از پنجره 

 ،داخل كوچـه  رفتيم ،ديد  ما راپدرم  در مسير، ،كرديم از منزل ما سريع اقدام به خارج شدن ،كرد

حظـه  ن لاهمـ  ...كه دست من بـود افتـاد   لوله اي  ؟ گفتمگفت چيه ،حسن كهيك دفعه من گفتم 

 همـان  ،مـن رفـتم بـاال    ،ديدم كه حسن پا گذاشت به فـرار ) با فرياد(عباسپدرم از پنجره صدا زد 

 اكه از دستم افتاده بود ر ن لوله ايآ ؟كه چي شده مگفت ،لحظه كه وارد شدم مادرم زد زير گوشم

 داخل دانداختن ران لحظه ماهم ،استحسن دوستم مال  ،كه اين مال من نيست مگفت ..انم دادنش

 بيرون من دكه اجازه دادن نيم بيرون و بعد از آبيا دذاشتنگو تا يك هفته ن دقفل كردن ااتاق و در ر

  .حركت جديد بود كآغاز ي اين براي منو ،راز پول خبري نبودديگ بيايم

  )پايان هر نقطه سرآغاز خط ديگريست(

     بيـرون   را مـن  دنـ وبر دنسـت جـا مـي خوا  كو هر  دنهدنمي  اختيارم قراري در پول رديگ كه فهميدم

را  راه جديـد  كهميشه يـ  فردي كه مواد مصرف مي كندنجايي كه هر از آ .قفل او در ر ردندمي ك

م گفت كه ناولين بار يكي از دوستا ،راه جديد بودم و پيدا كردم كبه دنبال ي پيدا مي كند من هم

          را گفـت چـرا تريـاك    ،ماه بـراي مصـرف كـردن پيـدا نكـرد      ييگفـتم جـا   ،چرا حالت بـده  عباس

داد  نم ترياك به گرم 1حدود  ،آره بيا بگير گفت ،خوردمي شود ترياك را  گفتم مگر ،نمي خوري

  ،رفـت  بـاال  بعد از يك ساعت ديدم كه حـرارت بـدنم   ،اولش هيچ اتفاقي رخ نداد ،هم خوردم منو 

 روز نآ از ه شد  وئشن  ودبيشتر مي ش ،كه چقدر با خوردن ترياك فهميدم ،تمام صورتم سرخ شد

رفـتم از يكـي از    ،رمونم پـول در بيـا  ابراي اينكه بتـو  .ود كه شروع به خوردن ترياك كردمبه بعد ب

شـروع بـه كـار     وموافقت كـرد   اوو  ،با ماشينش كار كنم تا دم خواهش كردم كه اجازه بدهندوستا

با آدمهاي بيشـتري   تاباعث شد  امر همين .م شروع شديبرا يرديگ و جديد راه كو ين كردم كرد

مـن    بودشكل ديگري  به زيادي پيدا كنم و شايد اگر بر خورد خانواده با من نم و دوستاوآشنا بش

نم كه ايـن انتخـاب   ااما امروز كه در حال نوشتن اين مطالب هستم مي د ،وارد اين بازي نمي شدم

م و روزي ونم وارد دنياي جديـدي بشـ  ابتو تاكردم شايد من بايد اين راه را امتحان مي  ،خودم بود

بـه   .ذارمگب هستيد آغازنامهاندن اين در اختيار شما عزيزاني كه در حال خو راكه اين تجربه د برس

 بيـرون نـه  بهانه بود كـه از خا  كفقط ي برايم مدرسه رفتن رديگ ،مبود را شروع كرده هر حال كارم
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، بودي گرفته رم شكل ديگيروزها برا ديگر ،ورمدربيا م رابا ماشين كار كنم و پول مواد برومتا  بزنم

همه به مـن   ،ندمامي خار را بودم زياد خودمداخل منزل وقتي  ،شد مي يواش رفتارم عوض ،يواش

نهـا  امـا آ  ،اسـت  عرق كردهم و بدنم ه ابازي كرد فوتبال م كه زيادم مي گفته ، مندنگاه مي كردن

م جـوابي  هـ  ؟ مـن مادرم مي گفت چرا دير مي آيـي  ،مي رفتم به خانهشبها دير ،دكرده بودنشك 

 پدرم مرا آن را فراموش نمي كنم كه هيچ وقت يك شب اينكه اتاقم بودم تا داخل هشيهم ،نداشتم

مـن   ،برو بيـرون  من گفت از خونه ،؟ گفتم تو چيكار داريمي آيي به خانهصدا زد و گفت چرا دير 

هـم  تـازه خوشـحال    ،و قبول كردم و سريع خانه را ترك كردم بدون هيچ اعتراضي گفتم باشه هم

ـ    مـي ما  منتظـر  ،يدن نداشتمولي چون جاي خوبي براي خواب ،شدم        بعـد  د ونـدم كـه پـدرم بخواب

 اعضـاي  رديگـ . بهم ريختـه بـود   زاين روند ادامه داشت و همه چي .داخل منزل تا بخوابممي رفتم 

    قبـول داشـت و تحمـل     كـه مـن را   تنها كسـي  ،ندفرزند قبول نداشت كبه عنوان ي را من ،خانواده

مصرف مواد مخدر و يا سوء اسـتفاده    .مادرم بود تحمل مي كرد را و تمام حال خرابيهايم ،مي كرد

 تبديل شده بودم به يـك  ،كسي باورش نمي شد نده بود كه اصالًمن را به جايي كشا ،مخدراز مواد

 ،نه برادر نه خـواهر  ،ن ارتباط برقرار كندآحاضر نبود كه با  فرديكسي كه هيچ  ،انسان بدرد نخور

كه من  دمحلي كه زندگي مي كرديم همه فهميده بودن رد ...دنمي كردن مهه نگا به من حتي ديگر

جواب مـن   ؟ترك نمي كني ؟ چرابه من مي گفتند با خودت چكار كرده اي .آسيب ديده امچقدر 

شـد   آخرين نفري كه متوجـه   انم اين را بگويم،مي تو ،م ترك كنمومن معتادم كه بر رمگ ،اين بود

  ...خودم بودم آخرين نفر، آري  .م خود من بودمه امن اعتياد پيدا كرد كه

ن كاري م سي بان خواب شده بودم و هيچ ك، كارتنهداخل خا ،ايلاو .شده بود م عوضيبرا زهمه چي

 جواب سـالم مـن را هـم    كسي حتي ،دخسته شده بودندستم روزي رسيده بود كه همه از ،نداشت

  يك روز وقتي داشـتم منـزل را تـرك    .راه نمي داد حتي خواهرم من را به داخل منزلش ،نمي داد

، ماه خسته شد اما ديگر ،ايستاده بودم زپاي همه چيتا االن  :زد و گفت مي كردم مادرم من را صدا

من خيلـي   در آن لحظه تمام دنيايم ويران شد،! جائي براي خودت پيدا كني و ي وكه بر بهتراست

نهـايي  آ ،بـودم  شنيده بچه هااز !ترك مي كنمگفتم كه  ؟كار كنمپيش خودم گفتم چ ،بهم ريختم

 روز بل از اين ماجرا يكالبته ق ،يندي آو بيرون نم مي مانند داخل خانهسه روز  دكننمي كه ترك 

وقتي كـه   .مثل حالت سرماخوردگي ،حالم خوب نبود .مصرف نكرده بودم ،پيدا كنممواد  نتوانستم

 ،خنديـد و گفـت   او ،مه اگفتم فكر كنم سرماخورد ؟ديد گفت كه چي شده يكي از دوستانم من را
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 ن اتفـاق شـايد ايـ   ،ن روز بود كه با خماري آشنا شـدم اهم .شده اي؟ شايد خمار اشتباه نمي كني

 مـن از ايـن موضـوع كـامالً     ،دبه همين شكل با خماري آشنا شده باشن ،براي خيلي ها افتاده باشد

در اين شرايط مي بايست به خدمت سربازي مي رفتم و  ،يعني از خماري مي ترسيدم ،ترس داشتم

پـيش خـودم    ،حالم دگرگون شد ،پادگان روز دوم در ،اين كار را هم كردم و به خدمت اعزام شدم

 .ذره مواد پيدا كردم با بدبختي  يك و گشتم خيلي ،ار هم  بودمو خم مه اشد خمار م كه حتماًگفت

نهايي كه مصرف كننـده  ترسي كه همه آ ،له ترس از خماريب ،حالم بهتر شد آن را مصرف كردم و

به هر حـال   ،همراه داشتم به ترس را م اينه هميشه در وجودشان هست و من دمواد مخدر هستن

وري مواد تهيه كـنم و  طه دوران خيلي سختي بود و هميشه درگير اين بودم كه چ، دوران خدمت

آن نسـتم كـه   اچـون نمـي تو   ،خيلي سخت بود كه هر روز خمار بـودم  ،م خيلي سخت گذشتيبرا

مـدم  بعـد آ  ،به هر بدبختي كه بود خدمتم را تمـام كـردم   ،ا كنمپيد را بود مقدار كه مصرف اصليم

امـا ايـن طـور     !باشـد ترك كرده  ،اصطالحو به  عباس بايد خوب شده باشد ديگر :دنه همه گفتنخا

ميـزان مصـرفم بـه صـورت      بي نظم شده بود و در دوران خدمت سربازي كامالً مصرف موادمنبود 

بعد از خدمت سـربازي بـه پـدرم     ...كه باعث تخريب بيشتري در من شده بودعجيبي باال رفته بود 

اما اي كاش  ،ام داديمانج اين كار را موافقت كرد و .كار كنم آن د تا من باماشين بخر كه يكگفتم 

ون باعث شد كه من پول بيشتري و يك خانـه جديـد بـه اسـم ماشـين      چ ،نكرده بوديم اين كار را

م و يقسطي خريده بـود  به اين دليل كه ماشين را .رانگه داشتم ماه ماشين 4حدود . بدست بياورم

 مصرف خرج را آنه همولي چون  ،پرداخت مي كردم ها را قسط آن  بايد كه در مي آوردم اپولي ر

 يم  وهپـس بـد   م كه ماشين راو مجبور شدي تامين كنمقسط ماشين را انستم نتو ،كردممواد مي 

گشـتم  مـي   ...اوضاع ماليم به هـم ريختـه بـود    در اين شرايط. باال آورده بودم هم كلي بدهي البته

م شروع به كار كردم اما كافي نرفتم با ماشين دوستا ....دنبال راهي براي اينكه بتوانم پول در بياورم

 اسـت پـيش خـودم گفـتم كـه بهتر     .مواد گـرفتم خريد و فروش به اين موقع بود كه تصميم  ،نبود

اما  ،شايد باورش االن خيلي سخت باشد ،زياد مصرف نمي كردم حشيش را حشيش بفروشم چون

 هـر  دست به است كهحاضر و نتواند پول الزم را در بياورد، كسي كه مجبور باشد مواد مصرف كند

 از به يك سـري  هم خود من !البته نه هركاري ،تا مواد الزم براي مصرفش را  تهيه كند ري بزندكا

بـه مـن    ،حتي بعضـي از دوسـتان   ،مي كردمبه دزدي فكر ن اصالً براي مثال .داشتممسائل اعتقاد 

  .اما من قبول نمي كردم ،داده بودند اپيشنهاد اين كار ر
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  فصل دوم

  تركمختلف روشهاي تجربه  ...به دنبال رهائي   

  

 و تمـام آبـرو   ،كيلـوگرم  50وزنم رسيده بود به  ،ريخته بود برايم بهم زهمه چي ،روزگار سختي بود

نستم كه تمام خانواده هر روز و شب به فكر اما نمي دا ،از دست داده بودم ام خانواده نزداعتبارم  را 

قتي كه يك انسـان  بله و ،كنند گريه كه براي من شده بود ه اينكار هم ،به قول خواهرم .دمن بودن

   ،وردمي آخود و اطرافيانش سر بر كه چه باليي مواد مصرف مي كند نمي داند

  به قول آقاي مهندس دژاكام 

  .را از بين مي برد زهمه چيمواد مثل يك بمب اتم مي ماند كه 

نـد  از من دست نكشيده بود ام شكر كه خانواده ااما خدا ر ،بين رفته بود از زبله براي من همه چي  

اهـل   .انواده نقش بسيار مهمي در درمان فرد مصرف كننـده ايفـا مـي كنـد    و در اينجا است كه خ

ـ   ،دافراد حضور داشتن ، همهخانواده به سراغم آمدند و مرا به خانه بردند بـه صـبحت    دشـروع كردن

من هم چون خيلي خسـته شـده    ،مي كنيم هم به تو كمك ما ،ترك كن و كه تو بيا دگفتن .كردن

را كـه    اولـين راهـي   .كـه تـرك كـنم    مهخـوا  مـي  هم من بسيار خوب كه گفتم ،بودم قبول كردم

شايد اين  ،سه روزه يا سقوط آزاد ترك :و مي دانستند دن بود كه همه مي گفتنكردم هماامتحان 

با  ،خوابيدم داخل منزل ،هر بدبختي كه بود سه روز با ،مبارها امتحان كردآنرا  بود كه من راه راهي

 بيـرون  نه، وقتي روز چهارم از خااستنشده  اما روز چهارم ديدم كه هيچ چيز بهتر... ، قرص وسرم

 او  هر آدمـي از كنـارم رد مـي شـد از     ،چقدر از كوچه بدم مي آيد ،بديچه هواي  كه ديدم ،مدمآ

به خـدا فكـر    پيش خودم گفتم كه بهتر است ،شخص را بشناسم آنمتنفر بودم حتي بدون اينكه 

چـرا اينقـدر نـا     ،ه امشـد  طـوري چرا من ايـن  .. .اي بابا!! !دياما ديدم كه از خدا هم بدم مي آ ،كنم

كـم  دسـت و پـا    درد و )اسهال(يعني بيرون روي ،حل شده بود يباًالبته مشكل جسمي تقر ؟ماميد

آمده اميدي زيادي سراغم  اما نا ..شده بود بهتريعني عوارضي را كه مي شناختم يك ذره  ،شده بود

 ،ديـدم  را منيكـي از دوسـتا   در همان فكر بودم كـه   ...افتاده بودم هم حتي به فكر خود كشي ،بود

 ،دستش ترياك است داخل ديدم ،گفت بيا بگير و خنديد ،ترك كردم؟ گفتم كه گفت كه چي شده



�از �
�م ���د �� و�  

 

٢٢  

 

        . و مصـرف كـنم   از دسـتش بگيـرم    وجـودم ايـن بـود كـه تريـاك را      خواسته البته تمام ،گفتم نه

ن همـا  .آخرش پيچ بهشت زهراست ،ترك ماله دوچرخه و موتوره ،بگير بابا :گفتمي مي خنديد و 

م عوض شد، يبرا زدرجا همه چي ،باورتان نمي شود ؛از دستش گرفتم و خوردم الحظه من ترياك ر

به يك باره  همـه   .، چقدر آدمهاي خوبنداست نچقدر خدا خوب و مهربا ،در زيباستديدم هوا چق

ديـدي   :، مـادرم گفـت  نهخابه سمت  بعد رفتم ،كشيدم ،داد به من هم سيگار يك ،ر كرديتغي زچي

بيـرون   ،هم گفتم كه بله ، منين رفتي بيرون چقدر حالت بهتر شدبب .چقدر خوبه كه ترك كردي

  .همين كار را مي كنم تا بهتر بشومهر روز  .كمكم كردرفتن خيلي 

م يبعد به كارهـا  ،مي كردم مصرف و آنرارا تهيه  روزها صبح اول وقت مي رفتم بيرون و اول ترياك

كه عباس چـه پسـر خـوبي     دهمه فكر مي كردن .تا چند وقت همين روند ادامه داشت ،مي رسيدم

ذره  يـك مصـرفم از   مصرف كننده شده بودم و يك دوباره بود، اما واقعيت چيز ديگري ،است شده

، دوبـاره  گرم ترياك 7ماه رسيد به  2بود بعد از گذشت  )نيم گرم( گرمميلي  500كه شايد حدود 

         امـا مـن زيـر بـار      ،بـود شـروع شـده    هـا اعتـراض  ، دوباره نگاه هـا برگشـت   ،شده بود حالم خراب

از در  ،گذاشتم زيـر كمربنـدم   كامال ً صاف كردم وه بودم آنرا ترياك خريد كهروز تا يك .نمي رفتم

 كف اتاق را .نيست كه ترياك متوجه شدم هبه يك باررم ودربياهايم را مدم لباسآ ،داخل رفتم منزل

ـ ، پيش خودم گفتم چيزي پيدا نكردمگشتم  همـان   ،نـه  امـا  .ان افتـاده باشـد  كه شايد داخل خياب

از در اتـاق   ،جلوي پاي مادرم افتاده بود و پدرم ديـده بـود   ،خانه داخل مده بودمموقعي كه از در آ

در همان لحظـه    ،دمي كنن گاهنبه من  چپ چپ با نگاه بدي و  ديدم كه پدر و مادرم ،مدم بيرونآ

ند و دوباره شروع كردند با شديدترين شكل ممكن با من برخورد ابود كه فهميدم مواد را پيدا كرده 

با آموزشـي   اين شكل و نظاير آن ،رخ مي دهدخانواده ها به همين شكل  اكثردر  اين اتفاق .دكردن

و به عبارتي زبان صـحبت   نمايد ر مييتغي كامالً انجام مي شود نواده هادر قسمت خا كه در كنگره

خـودم ايـن دفعـه     ،ن جريـان بعـد از آ  .كه در ادامه توضـيح خـواهم داد   نشان عوض مي شود كرد

ـ   ،درمان شوم تا دبه من كمك كننتم دادم و خواسترك را پيشنهاد  ن و همـا  دآنها هم قبـول كردن

چندين بـار   !روز طول كشيد تا دوباره برگشتم سراغ مواد 15اين دفعه  ،دوباره اجرا كرديم را روش

    ،كـه مـن بـي اراده ام    دهمه مـي گفتنـ   ،ستكجا انستم كه ايراد از انمي د و انجام دادم اين كار را

به  و درد رامي كردم  م راتالش واقعاً ،اما من نمي خواستم كه يك مصرف كننده باشم.. .بي غيرتم و

             االن كـه دارم ايـن مطالـب را    ،نمـي شـد  هـر كـاري مـي كـردم      .خريدم اما نمـي شـد  مي  نجا
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از  ها و رنجها مـي افـتم تـوان نوشـتن را    ن دردياد آ به وقتي .مي فشارد بغض گلويم را مي نويسم

كـه   اسـت  دشـوار   عـاً واق ،دداشـته باشـن   راط كساني درك مي كنند كه تجربه مفق ،مهدست ميد

 ن حسـي كـه   ، آها نا اميدي ،بيرون روي ها ،آن سيم كشي ها ؛كه چه اتفاقي مي افتدتوضيح داد 

ران سـوالي كـه در   ام و هزه امداي چي بوجود آبر اصالً ،چرا زندگي مي كنم ،من براي چي زنده ام

همه ايـن حسـها    به من برسد مواد مقدار كم  اما كافي بود كه يك !؟مدسراغم مي آبه زمان ترك 

آري اين  ،ش پيدا نمي كردميبرابود كه هميشه داشتم و جوابي اينها همان سواالتي  .مي شد عوض

يك روز پدرم  .دو كله مي زنن ن سربا آ مواد مخدر همان مسئله اي است كه همه مصرف كنندگان

                                             ،كه روي شيشه اش نوشته بودمغازه عطاري ديده  يك همي آمدوقتي به سمت منزل  گفت 

  )داروي گياهي براي ترك(

يم يـك  رفتـ  ،قبول كـردم  هم من ،ت قرص بگيرم تا ترك كنييبرا ،جاويم آنبه من گفت كه بيا بر 

از همان لحظه احساس كـردم كـه خـودش     ،بودداغان  درب و خيلي چهره اشنجا بود كه آقايي آ

 ديگـه  از من پرسيد كـه مـي خـواهي    ..پدرم داستان من را برايش تعريف كرد ،مصرف كننده باشد

عـدد   9بايـد روزي  بـراي شـروع   گفت  ...مه اخسته شد رمن هم گفتم كه ديگ كني؟نمواد مصرف 

 ،دوعدد و در آخر قطع مي شـ  3 رسد بهمي  و بعد عدد 6 بعد از يك هفته مي شود ،قرص بخوري

اما  ،مصرف نكنم ديگر نم موادم رااراهي پيدا شد كه بتو يك ،من پيش خودم گفتم كه چقدر خوب

ي را كـه مصـرف مـي كـردم كـم      ئها اينكه قرص به جاي ،بعد از يك ماه ،روز بد نبيند چشمانتان

 امـا يـك   ،عدد قرص هـم مـي خـوردم    20 حتي بعضي از روزها من ،برابر شده بود 2 تقريباً ،بشود

هـم  كسـي   چـون اگـر   ،گير نمـي داد  نم داخل  خانه كسي به ديگر ،چيزي خيلي خوب شده بود

امـا   .اعتراضـي نبـود   ،دارم دارو مصرف مي كـنم  ،مومي گفتم كه دارم خوب مي ش من حرف ميزد

 ،قرص جايگزين ترياك شـده بـود   ،به قرصها وابسته شده بودم من كامالً ،بود حقيقت چيز ديگري

 مي گفتم كه چي داخل  ،دارو فروشپيش هر وقت مي رفتم  .ن شده بودبه طور كلي داغا چهره ام

 و تهيه كنم روز كه رفته بودم قرص يك ،خيلي محرمانه توليد مي شودمي گفت  ؟داينها مي ريزي

م يكاري بگـم بـرا   بهم گفت يك ،صاحب مغازه با من صميمي  شده بودو مي رفتم نجا چون زياد آ

 م و اين طرفاهم ترياك مي خوان براي يكي از دوستا گفت من ،؟ گفتم كه باشه بگويهانجام مي د

ش خريـدم و آوردم  ي، ازش پول گـرفتم رفـتم بـرا   گفتم آره ؟م تهيه كنييني براامي تو ،آشنا ندارم

  ؟ تعجب كردم گفتم كجا، من بريم بهم گفت بيا ،بهش دادم
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زد سـر   را ديدم كـه تريـاك   ،بودآنجا  آشپزخانه ..ديدم درب مغازه را قفل كرد و رفت پشت مغازه 

گفتم .. .كشبيا ب.. .بهم گفت بيا ،من با تعجب بهش نگاه مي كردم ،سنجاق و شروع كرد به كشيدن

؟ اول بكش تا بهت بگـم داسـتان   قرص چيه ،گفت بيا بكش باباو، خنديد من دارم قرص مي خورم

 كـه  گفـت  و بعد شروع كرد به توضيح دادن ،ترياك شروع كردم به كشيدن و رفتم و من هم ،چيه

ود كـه  مـي شـ   ن اضـافه آبـه  ي هـائ و چه چيز با چه موادي توليد مي شود وري وطچه  ين قرصهاا

 ولي ناراحـت نبـودم چـون يـك     ...پيش خودم گفتم كه اي بابا ،گياهي بشودطعمش مانند داروي 

    مـن   داد و پـول مـي   ،شده بود كه صاحب مغـازه  اين مكار ،جاي امن براي مصرف پيدا كرده بودم

     هـم قـرص    ،تفـاوت كـه مـن    ايـن  البته بـا  ،مصرف مي كرديمبا هم  مي رفتم ترياك مي خريدم و

هـم قـرص و هـم    (هدو عملـ  به اصطالح يعني شده بودم ،هم ترياك مصرف مي كردم و مي خوردم

  .. .)ترياك مصرف مي كردم

هـر   ،داغونتر شـده بـود   و دوباره همه چي داغون ،هر روزش هزار سال بود ،چه روزهاي سختي بود

 ؟ واقعـاً ه چـرا كـ  ،به خدا شكايت مي كـردم  ،بد و بدتر مي شد ،بكنموقت كه ميخواستم درستش 

چرا هـر وقـت    ؟مشكل چيستپس  ،اراده ترك مواد را دارممن كه  ؟ترك كرد ؟ چرا نمي شودچرا

مشـكل كجـا    ،م شده بود اين سـوال ؟ تمام زندگيدوخراب تر مي ش ،كه درستش كنم تصميم دارم

  ؟است

ن جايي رسيده بودم كه حتي آ به ديگر ،مصرف موادم بيشتر مي شد ماه محرم مي رسيد كه وقتي

دوسـتان خـالف    ،دبودنـ  گريـزان همه از من  ،دكه داشتم همه از من دوري مي كردن را دوستهائي

، كارم شده بود فـروختن  متالشي شده بودم كامالً ،با من حرف نمي زدند حتي آنها هم ديگر ،كارم

 ،حاال شما تصور كنيد ،تهيه كنم خاطر اينكه مواد مصرفي خودم را به ،مواد

  ،سخته تصور كردنش خيلي آره 

  

  .به همراه تغيير ،معجزه ،به اين مي گويند بله دقيقاً

  



�از �
�م ���د �� و�  

 

٢٥  

 

  فصل سوم

  60آشنائي با كنگره  

  

خسته شـده   ديگر ،آزادي ،خواست رهايي ،به جايي رسيده بودم كه تمام وجودم شده بود خواست

 دسـت  حتـي از بغـل   ،نها بزرگ شده بودمكساني كه با آوقتي  ،از خودم خجالت مي كشيدم ،بودم

 تحمـل  ...و خيلي چيزهاي ديگـر  ،نمي شناختند را ديگرمحتي   د و خيلي از آنهامن رد نمي شدن

  .بود شده م خيلي سختياينها برا

را ضـبط   مصرف من بودي كه مربوط به دوران ن تصاويرش يك دوربين فيلم برداري بود و آاي كا

دارد و قطعـي  درمـان   ،اعتيـاد  مي گوينـد  60د كه وقتي در كنگره كرد تا امروز همه مي ديدن مي

عدد عكـس   يكشكر  البته خدا را. اين حقيقت را باور مي كردند ،ستادرمان واقعي به چه شكلي 

احسـاس   من مشـاهده و  اتتا تغيير درج مي كنمدر  آن را كه حتماً زمان ورودم به كنگره دارم از

ـ   بار هم اينبه هر حال  .بشود راهـي بـراي    د كـه يـك  همه اعضاي خانواده دست به كار شـده بودن

بلـه ايـن دو كلمـه     .ن موقع مي گفتيم تـرك آ ،البته امروز مي گوئيم درمان ،من پيدا كنند درمان

كه تو با  گويندقول بعضي ها كه هميشه به من مي و به  دشايد به ظاهر تفاوت زيادي نداشته باشن

مي بينيـد كـه تفـاوت     ،وقتي به عمق موضوع فكر كنيد ،اما اين طور نيست ،كني مات بازي ميكل

                   اين ضرب المثل است كه ترك با درمان مثل

  ،ن ماه من تا ماه گردونميا

  .تفاوت از زمين تا آسمان است

هوم درست هر كلمـه اي را  اگر ما بتوانيم مف  !؟تفاوت دارند ماه هستند اما چقدربله هر دوي اينها 

در ايـن   تمام لحظاتدر  به جائي رسيده بوديم كه ،درك كنيم مي توانيم كه بهتر به هدف برسيم

هـم خـودم    ...درمان مناسب پيدا كنيم تا من از دنياي مواد مخدر جدا بشوم هفكر بوديم كه يك را

 ر مـن يـك  پدرم پيشنهاد داد كه براي بهبودي من و اينكه ديگ ...كردم و هم خانواده امتالش مي 
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همچين اسمي نشـنيده   آن روز يك تا   (U.R.O.D)سم زدايي سراغ  يموبر ،مصرف كننده نباشم

  ،م جالب بوديبرا ،بودم

آدم  مي كنند تا ديگر عوض را خون كل بدن...پرسيدهرفته  ؟ گفت كهستسم زدائي چي گفتم كه 

بفروشد تا هزينه سـنگين    را زندگي مي كرديم كه ما داخلش درم خانه ايقرار شد پ !معتاد نباشد

 ،البته شـايد هـم بيشـتر    ،ن كار بودآميليون تومان هزينه  2 حدوداً 81سال  ،را تهيه كند اين كار

م كه عالقه زياد بـين  مـن و   هبد را اين توضيح است بهتر ،ما منزلمد خواهرم آ ،ن روزهمافرداي 

ن من پيـدا  راهي براي نجات داد تمام فكر و ذهنش اين باشد كه يك او هخواهرم باعث شده بود ك

خواهرم گفـت كـه شـوهرش وقتـي      .با تمام وجودم تشكر مي كنم كند و من همين جا از خواهرم

 نوشـته  روي سـر درش  كـه  است ديده يك جايي را ه،به سمت خانه مي آمد از محل كارش هداشت

سـهروردي   خيابـان  اول ،60؟ گفـت كنگـره   سـت من پرسيدم اسـم آنجـا چي   ...درمان اعتياد است

م يبـرا  ،مه انديد را همچين چيزي ،ه امرد شد ي آنجاجلو؟ من كه هزار بار ازمن گفتم كجا ،جنوبي

   ،آنجا را نديده بودم جاي تعجب داشت كه چرا من

  ) شايد هنوز فرمان خروج از تاريكي ها برايم صادر نشده بود ،شايد كه نبايد مي ديدم( 

دنبـال ايـنن كـه پـول از آدمهـا       ه آنهـا همـ  ،نجا هم مثل بقيه جاهان موقع گفتم اي بابا آمن هما

 ،ديدم گفتم كه باشـه ميـام   وقتي گريه خواهرم را. خواهرم زد زير گريه ،كه نميامگفتم  ،درنودربيا

يك نفر بـه مـن    ،ها  رفتيم پائين پله و ازاز در رفتيم داخل  ،بود صبح چهارشنبه مي آيد كهيادم 

 ،يدوبشـ  مشاوره تا اتاق داخلي وبعد بر و پر كنيم بيا اينجا بشين تا اين فرم را. مديگفت خوش آ

بلنـد شـد بـا مـن      ،مرتب و تميز نشسته بود پشت ميز ،سالم و از نظر ظاهر آقائي كامالً ديدم يك

من ايشـان را بـه عنـوان راهنمـا انتخـاب       كه بعداً شخص آقاي علي خدامي بود نام آن ،دست داد

روزي بود  5 هم  من .به صبحت دنشروع كرد آقاي خدامي .است 81اين اتفاقات براي سال  ،كردم

پـيش خـودم    ،خـوب نبـود  حالم اصـالً   ،كنار گذاشته بودم موادم را ،سقوط آزادبه روش كه دوباره 

؟ تو همين ستخودش مي داند خماري چياصالً  !هائي مي زندحرف چه ميبرا دگفتم كه نگاه كن دار

دفعـه جـا    يـك  ،مصرف كننده بـودم  هم منكه  :دفعه آقاي علي خدامي گفت ا بودم كه يكهفكر

بـا مـن   و  بـود  ن كسي كه جلوي مـن نشسـته  نمي شد باور كرد كه آ ،قابل باور نبوداصالً  ،خوردم

 دقيقاً م هرچي كه مي گويدديد ،ادامه داد ،مصرف مي كردهاد مو خودش زماني يك ،دحرف مي ز
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 درم از سيستم توليد كننده مـواد شـبه افيـوني    يبرا ندشروع كرد .كه من داشتماست ن حالي هما

قـدرتش از مـواد مخـدر    كـه   بدن هر انساني موادي توليـد مـي شـود    كه داخل ،نداخل بدن گفت

م سيستم بـدن مـا را   كه اين مواد تما ؛اندروفينمثل دينورفين و  ،بيشتراست )مثل ترياك(بيروني

چون بـا مصـرف مـواد و     دفعه موادم را قطع مي كنم و كه من يك يعني زماني ؛دتحت كنترل دار

 و توليـد نشـود   شـبه افيـوني   مواد م ديگرداخل بدندر م كه ه ا باعث شد ،وارد كردن مواد خارجي

و اين اتفاق در طـول   بهم مي ريزد ي جسميهاتمام سيستم ؛نموقتي كه از بيرون هم وارد نمي ك

  ،است چند سال افتاده 

  .ايكس ناميده اند و مواد مخدر را آنتي ايكس سيستم ،آقاي مهندس دژاكام اسم اين سيستم را

كـه  براي اولين بار  هست يادتند كه بعد گفت ،ن شب و هفته اول معتاد نشده بودمبله من كه هما

چقدر حالت خوب شده  ،چه حس خوبي بود ست كههيادت  ؟چه حالي داشتي كرديمواد مصرف 

توليد مي كرد و  شبه افيوني مواد%  100يعي به صورت طب به اين خاطر بود كه بدن شما اين ؟ودب

و از حـال  % 105شـد   مقدار مواد در بدن شـما  اضافه كردي و به آن بيشتر% 5 با مصرف مواد شما

ن حـال  ديـدي كـه آ   ،مصرف كردي مواد اندازهن بعد براي دفعه چندم كه هما ،طبيعي رفت باالتر

؟ كـار كـردي   كه بعد از آن چه ندگفت .همينطور استدقيقاً  بلهگفتم كه  ،برايت نداشتروز اول را 

فهميد و حس  بدن  ،اضافه كردي% 5كه وقتي تو  ندبعد توضيح داد ،اضافه كردم گفتم كه موادم را

وليد كـرد و بـا آن   ت% 95توليد كند پس  ،مواد % 100 د كهكه نياز ندار و به اين نتيجه رسيد كرد

 ،دن لذت اوليه بوديبعد شما به دنبال هما.%100 دندي  با هم مي شدنمي رسا چيزي كه شما به او

چند سـال   شت تا زماني كه بعد از و اين روند ادامه دا  داضافه كردي دوباره مواد را ،به خاطر همين

اما با اين تفاوت كه مواد بيروني  بـه خـوبي و    ،وارد مي كرديد از بيرون مواد را به داخل بدن كامالً

كارآمدي مواد داخل بدن نبود و يواش يواش  قيافه و رفتارت شروع به تغيير كرد و از انرژي ذخيره 

ن اتفاقي بـود  هماين دقيقاً ا ،كردي نادرست استفاده داخل بدن كه بايد براي سالهاي بعد مي ماند

گوشت بدنم آب شده بود و تمام ماهيچـه هـاي بـدنم داشـت     يعني كامالً  ،كه براي من افتاده بود

تازه  ،مي شستم اما باز سياه بود كه صورتم را قدرهر  ،سياه شده بودرنگ پوستم  ،تحليل مي رفت

 نـد ، گفت؟ گفـتم آره كه االن خماري ندمن گفتآقاي خدامي به  ،به يك نتايجي داشتم مي رسيدم

، درذره جا خـو  نجا نشسته بود يكرم كه آخواه، رياك تهيه كني و دوباره مصرف كنيي توبايد بر

 اري و داخـل جلسه وقـت بگـذ   3د كه بايد در هفته ن گفتنبعد ايشا .اما من خيلي خوشحال شدم
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تهيـه كنـي و مطالعـه     را  موجـود اسـت  جا كالس ها شركت كني و يك پكيج آموزشي  هم كه اين

  .كني

  ) گان بود و فقط هزينه پكيج را پرداخت كرديمالبته همه اينها راي( 

  !!!مشاوره و نه براي حضور در جلساتنه پولي براي  

مصـرف  مواد  ندگفتمي پيدا شده بود كه به من  ئي من كه خيلي خوشحال بودم از اينكه يك جا 

بـه   ،نـه و رفتيم به سـمت خا  مديم بيرونبعد از آنجا آ ،كه بر خالف تمام حرفهاي گذشته بود ،كن

.. .گفتم ول كن بابا ،بخوني اونو بايدتو  ،تو گفت يعني چي مال ،تو خواهرم گفتم كه اين پكيج مال

هرم خـوا  ؟چي شد دپدر و ماردم گفتن ،نهرفتيم خو ،م ترياك بخرم بعداً حرف مي زنيمواول من بر

 ،ن لحظه اول مخالف بود و مادرم هم چيزي نگفتپدرم هما ،توضيح داد كه چه گذشت سري يك

 17:30سـاعت   ،روز چهارشـنبه همان ، هاي آموزشيكالس  به موقرار شد كه من مصرف كنم و بر

ن زمان من با عالم و از آنجايي كه در آ ،رفتم پائين روي صندلي نشستم ،راه افتادم به سمت كنگره

سفر دومي ها ( ،ستا خبر نداشتم كه روزهاي چهارشنبه مخصوص سفر دومي ها ،آدم دعوا داشتم

يك نفر از كساني  .)كساني هستند كه دوره درمان در سفر اول را گذرانده اند و قطع مواد شده اند

به تو چـه ربطـي   ؟ ريگفتم توچي كار دا ؟ته بود به من گفت كه تازه وارديسكه انتهاي سالن نش

چـين  نجـايي كـه منتظـر هم   از آ ،ييبايد فردا بيـا  ،مدي اينجاگفت امروز نبايد مي آ ،خنديد داره؟

مدم بيرون و رفتم سر محلمون پيش رفقاي قديم و باز داستان من سريع بلند شدم و آ ،حرفي بودم

اتفاق اين بود كـه آن   نآ ،ن خبر نداشتمتفاق بزرگ افتاده بود كه من از آا اما يك ،شروع شده بود

 CDمادرم شروع كرده بود به ديدن  .بسيار باال بودارزشي  داراي نه آورده بودم خا بهكه  را پكيجي

 60كتـاب عبـور از منطقـه    (درجه زير صفر 60ندن كتاب عبور از منطقه او خوآموزشي كنگره 

خـالق روش   ،تحقيقي مستند و تجربي از آقاي مهندس حسين دژاكـام  ،درجه زير صفر

ا آن روزي ام ،من دوباره مصرفم رفته بود باال ) مي باشد 60درمان تدريجي و بنيانگذار كنگره 

اولـين معرفـي بـراي     ،كه رفته بودم آنجا ديدم كه آدمها خودشان را اينطوري معرفي مـي كردنـد  

   ،آقاي مهندس دژاكام بودند از شانس خوبم، هجلسه بود ك نگهبان

  :ن گفتند كهايشا

  ،سالم دوستان حسين هستم يك مسافر
ن موقـع  آ ،داشتم من عالقه شديدي به سريال مسافر ،ياد سريال مسافر انداخته بود اين من را به 

به نقش  است كه در اينجا بهتر ،ساخته شده بود 60 كنگره بودم كه سريال مسافر در متوجه نشده
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، مي شود ن دادهچه چيزي نشا كه در تلويزيون باشد مهم رسانه اشاره اي بكنم كه چقدر مي تواند

يا يك آدم كثيـف و بيچـاره و    كه يا آقا تقي نشان داده مي شددارم  به يادمن هميشه خود چون 

 حتما در ادامه به اين موضوع ،مي برد از بين و امثال مراتمام اميد من  ،و اين تصوير ،ن خوابكارت

مـن از   ،رسـيد  فرا  81محرم سال  ماه تا ،نرفتم كنگره به ربه هر حال من ديگ ،مهم خواهيم رسيد

 ه ذكـر اسـت  الزم ب ،داشتم يئتهاي عزاداريبچگي عاشق محرم بودم و عالقه شديدي به رفتن به ه

محرم سـال  . مستننمي دا فت و دليل آن رامي رباالتر مصرف من  ،محرم در ماه هر سال كه بگويم

 چـون نـه ديگـر    .نبـودم  قادر به تهيه پول براي خريد مـواد  اصالً ه بودم كهمن به وضعي رسيد 81

كـاله   نهايي كه مـي شـناختم   چون سر همه آ. ندكسي به من اعتماد داشت و نه تحويلم مي گرفت

پيش خودم گفتم كـه بايـد طـوري     ،كردم گرم ترياك تهيه 6ر بدبختي كه بود با ه ،بودمگذاشته 

شـروع كـردم بـه تقسـيم كـردن             ،نخـورم  بـر  تقسيم كنم كه تا شام غريبان بـه مشـكل   ترياكم را

ن موقع مـن عالمـت   آ ،تئم هيشبها مي رفت به هم ريختهل خراب و حا مصرفم، با يك يوعده ها

 ) ت عباس عليه السالم استحضر علمداري لم نمادي ازع(،عالمت مي رفتميعني كه زير ،كش بودم

نجـات   خـودم را  چگونـه  ،ود كه چي كار كنمتمام ذكر من اين شده ب ،مي مردم از ناراحتي داشتم

 ،ورممـي آ  به يـاد  ن صحنه ها راآدقيقاً  ،گذشت تا ظهر عاشورا شبها و روزها به سختي مي ،مهبد

ن آ كـه  گفـت  نم به بعداً ،كرد اده بود و گريه ميتايسن ن سمت خيابابودم و مادرم آمن زير علم 

من كمـك نكنـي ديگـر     به بچه يا امام حسين اگر هكه داشت مي گفت گفت !براي چه بود ها گريه

اذان ظهر عاشورا  .حظه از خدا مي خواستم كه كمكم كندن لهم در آ خود من ،رمونمي آ ااسمت ر

صحراي  در يك لحظه در خواب ديدم كه ؛در جا خوابم برد ،رفتم خانهبه  ن موقعمن هما ،زده شد

 ،مي آيند و من همينطور در حال گريه كردن بـودم  به سمت من ن سوار از دورديچن ، هستمكربال

گفـتم   ،چـرا داري گريـه مـي كنـي     كه :ديدم كه يك سوار سفيد پوش با اسبي سفيد به من گفت

سوار اسـب كـرد و از خـواب بيـدار      ويم و من راگفت بيا بر ،ميم با شما بياهم مي خواه اخسته شد

خودم به  ،ندنارداشتم و شروع كردم به خوب درجه را 60رفتم كتاب . نم چه حسي بودنمي دا !شدم

مواد شروع كردم به تقسيم كردن  .كم ميكنم است موادم را كتاب نوشته داخل به روشي كهگفتم 

 به اين نتيجه رسيده بودم كه به تنهـائي  ...82چند وقتي گذشت رسيده بوديم به سال ، مصرفي ام

 م وددي مي نم رايكي از دوستا اگر ،مي رفتم نه بيروناز خا هر وقت ،درست مصرف كنمانم نمي تو

بـا   ،نه عصباني بودمخادر محيط  ،و اضافه مصرف مي كردم من هم مي گرفتم  به من مواد مي داد

قع نمي دانستم كـه مثلـث   ن مو، آفهميده بودم كه يك چيزي كم است .همه جنگ و دعوا داشتم
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  اصـالً  ،ر مي كردماحساس خط ه اشهم ؟روان و جهان بيني ،جسم مي گويندچرا  ؟ستدرمان چي

يم وم گفـتم كـه بيـا بـا هـم بـر      بود كه يك روز به مادر 82ارديبهشت  10.دن نبوهيچ چيزي ميزا

هم با ا يگفت باشه ب ،؟ گفتم آرهاست 60كنگره منظورت مادرم گفت  ؟ميرفته بودنجايي كه قبالً آ

م اسـتاد جلسـه   هبـاز  كه بگويمروز دوشنبه بود و چه جالب  ،مدن من بودكنگره آاين آغاز  ،يموبر

بـه   و قرار شد كه دوسـتاني كـه تـازه    نوبت رسيد به معرفي تازه واردين .ژاكام بودآقاي مهندس د

امـا ديـدم    ،تصميم داشتم كه اين كار را انجام ندهم اول ،معرفي كنند خودشان را دنه اآمد كنگره

، از طرز از قيافه ام چون معلوم بود كه تازه واردم  .كندنگاه مي  آقاي مهندس با دقت به من دارند

               ،گرفتم باال دستم را... ولباس پوشيدنم 

  .سالم دوستان عباس هستم

  يك ماه بعد از ورود به كنگره
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االن  .درخ بدهـ  استنستم كه چه اتفاقي قرار نمي دا من هم  خود ن لحظهبله اين آغازي بود كه آ

  ؟ چه شكلي بودي ستبه خودم مي گويم كه يادت ه ،است كه دارم مي نويسم خنده ام گرفته

  ،عجيب است واقعاً                                    

  .قبلي خيلي تفاوت داشتآمدن اين آمدن با  !بگذريم                  

وجودم مي خواستم كه مشكلم  و با تمام گرفته بودم كه براي درمانم اقدام كنممن خودم تصميم  

م يهميشه به موها ،آن زمان من فقط لباس هاي مشكي و يا رنگ هاي تيره مي پوشيدم ،حل بشود

نمـايي  تا آدم كـامال ً مثـل چـراغ راه    100يعني بين  ،م عجيب و غريب بوديمي زدم، لباس هاژل 

هـارم قـرار بـود راهنمـا     جلسه سوم و جلسـه چ  ،جلسه دوم ،م شدتماجلسه اول  .چشمك مي زدم

       گفـتم كـه    ،رفـتم سـراغ آقـاي علـي خـدامي      ،به كسي توجه كـنم  ، بدون اينكه اصالًانتخاب كنم

بـه  چند روز قبل از اينكـه   ،كردند مشكر كه آقاي خدامي قبول و خدا رام با شما كار كنم همي خوا

     كـه مـن گفـتم    ؟بهم گفتنـد كـه سـرت چـي شـده      ،بود شده دليلي سرم شكسته م بهيبياكنگره 

 معلوم بـود كـه يـك    ،كه اصال ٌ اين طوري نبودچرا  ،ه ام گرفتبعدش خودم خند ،م زميناه خورد

اولين چيزي كـه از مـن    .بگذريم اين از عوارض در گيري با همه بود، !سرم يچيزي خورده بود تو

كـه برويـد    دبه مـن گفتنـ   .هم توضيح دادممن ؟ مصرف مي كني مواد اين بود كه چقدر دپرسيدن

در سـه وعـده و انـدازه     ،برنامـه اي بـراي مـن نوشـتند     ،ن دفترچـه آ داخل ،يددفترچه رهجو بگير

بعد از ظهر در كنگـره حضـور داشـته باشـم و تـا        5ساعت   از تاكيد كردند كه بايد قبل ،مشخص

دركنگره به كالسهاي آموزش اختصاصي كه توسط (.هم بمانم لژيون ركت درش براي 20:30ساعت 

 شروع كردم به رفتن ،با كمال ميل قبول كردم .)لژيون گفته مي شود ،كمك راهنما اداره مي شود

شـلوار   ،مـي رفـتم   به كنگره ن شكليي به تغيير در ظاهرم نداشتم و هماميل اوايل اصالً ،به كنگره

امـا   ،آقاي خدامي مي گفتند كه بايد ظـاهر تغييـر كنـد    ،لباس با شكلهاي مختلف ،جين طرح دار

دس كه در سـالن  آقاي مهن كه داشتم از سالن  خارج مي شدم، تا يك روز ،گوش من بدهكار نبود

 ؟اسـت  اين چـه طـرز لبـاس پوشـيدن     :گفتند ،ديدند با عصا به پاي من زدند رانشسته بودند تا م

 ،احتـرام بـود   ،شايد ترس نبـود  !مي ترسيدم ي مهندسراستش از آقا من هم ،درست لباس بپوش

باالخره اين . لباس مناسب بپوشم ،ميآ تصميم گرفتم زماني كه به كنگره مي ،عشق بود ،عالقه بود

ي آقـا  روز ديگـر  يـك  هـم  بـاز  ،رسـيد  موي سـرم  به بعدش نوبت ،به جلو بود رو يك قدم، حركت
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 :گفتنـد  ،به سرم د، دست كشيدنن نشستممن رفتم كنار ايشا ،دنداط نشسته بوحي مهندس داخل

ن موقع به اين فكر مـي كـردم كـه ايـن     آ ،گفتم كه ژل زدمريس زدي؟ ؟ گين چيه به سرت زديا

 بـه لباسـم   گـذارم بكنـار   م اينجـا مـوادم را  ه امن آمد ،مخدر دارد چيزها چه ربطي به درمان مواد

بـه   60در كنگـره   امروز ،ربط داشت بله دقيقاً ؟دچه ربطي دارم ي؟ به موهاپوشيدنم چه ربطي دارد

اگـر شـما    :مثـال  ،به اين دليل كه بايد جنس انسان تغيير كند ،ظاهر اهميت زيادي داده مي شود

 طبق قانون فيزيك آهن جذب آهن ربا ؟دهيد چه اتفاقي مي افتدبيك تكه آهن را كنار آهنربا قرار 

هـيچ انسـاني    ؟ا قرار بدهيد چه اتفاقي رخ ميدهـد حاال يك تكه طال را بين هزاران آهنرب ،مي شود

 ،نباشـد  اي مگر مي شود انسان جايي برود كه مصرف كننـده  .ندارد توانائي تغير دنياي اطرافش را

مصـرف   عمرتا آخر بايد پس اگر اينطوري باشد ،مواد مصرف كند اش شايد يكي از اعضاي خانواده

يا مي شود تمام اينها آ ،محلي كه در آن زندگي مي كند در يا ،محل كارش در يا .كننده باقي بماند

 عاقالنهآيا اين  !!!يار بازي و زمين بازي را عوض كنيم ،توپ بازي ،؟ يا به قول بعضيهارا عوض كرد

يكـي از تفـاوت هـاي     ،به اين دليل كه نمي شود همه اينها را عوض كـرد  .جواب خير است ؟است

 كنگره ياد مي گيريم كه جنس خودمان را ست كه ما درا درمان تدريجي مواد مخدر در همين جا

ارزشمند  هر آهنربايي مي شود تبديل شويم بهاز يك تكه آهن بي مصرف كه جذب  .تغيير بدهيم

ديگر نيازي نيست كه از چيزي فرار كنيم  ،وقتي به طال تبديل شديم .طال  ترين ماده موجود يعني

يا اگر يك گاز پيكنيكي  ،يمان شروع كند به لرزيدنهاوقتي يك مصرف كننده ديديم دست و پايا 

يم، بلـه  وخمـار بشـ  و شـديم مواد مي خريـديم رد   يا از جايي كه قبالً و ن خراب شودديديم حالما

اولين چيزي كه در كنگره و لژيون يادگرفتم اين بود كه من چـه باليـي    ،ست تفاوت در همين جا

 چه بالئي سرش آمـده روانم  ؟است افتاده براي جسم من چه اتفاقي اول اينكه ،مه اخودم آورد سر

بيماران رواني   كه كساني كه درگير اعتياد هستند مي گويند بعضي ها يد كهه اراستي شنيد ،است

دنـدان درد سـاده    آيا شما تا حـاال يـك  ، اين طور نيست است كه ثابت شده 60 ، در كنگرههستند

  چـه اتفـاقي    ديـ وقتي كه دنـدان درد ميگير  ؟...مده و يان آآيا تا حاال سردرد به سراغتا ؟يده اگرفت

ي كـه  انآيـا كسـ   ،نا اميد قعبي حوصله و در بعضي موا ،رپرخاشگ ،عصبي مي شويد كامالً ؟مي افتد

        وقتـي كـه جسـم از تعـادل طبيعـي خـارج       ؟خيـر  يـا  ندسترواني ه انند بيمارگيردندان درد مي 

بيمـار   الزامـاً  ،پس يك مصرف كننده ،ن انسان استچيزي كه بهم مي ريزد روان آ شود اولين مي

ايـن اتفـاق بعـد از    كـه   ،رواني نيست و اگر جسمش به تعادل برسد روانش هم به تعادل مي رسـد 

به تعادل مي رسد كه در كنارش هم روان به  ،مواد با يك سفر منظم و تيپر كردن ماه  11گذشت 
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اهميت داده مي شـود جهـان بينـي     سومين چيزي كه در كنگره به آن .رسدتعادل مورد نظر مي 

نگاه من به  ،مي بينم رامي دنياي اطراف خود جهان بيني به اين معني است كه من چگونه  ،است

 نفر را در نظر بگيريد كـه از  2شما  :مثالي مي زنم ؟دنيايي كه در آن زندگي مي كنم چگونه است

 يـك طـرف كـامالً    ،، پنجره ها را به دو بخش تقسيم مي كنـيم يك پنجره به بيرون نگاه مي كنند

تصـوير   فـراد در حـال ديـدن يـك    به نظر شما هـر دو ايـن ا   ،تميز و طرف ديگر كثيف و پر از لك

 مـا  پس خيلي مهم است كه ،ي تارو ديگر تمام حوضبا و يكي ؟به چه شكلي دقيقاً اما. بله ؟هستند

 ،مـي زنـم   ورم را برسانم يك مثال ديگربراي اينكه بهتر منظ ،به دنيا نگاه ميكنيم از چه دريچه اي

       كـه   را يئدنيـا به بيـرون نگـاه مـي كنـد و فقـط تمـام       يك نفر را تصور كنيد كه از داخل منزلش 

جمعيـت   و پر ست و اگر براي او از شهري بزرگاز دريچه همان پنجره و همان كوچه ا مي شناسد

 .ن آدم سوار بر يك بالگرد برفراز شهر مـي چرخـد  حاال هما ،ند چيزي متوجه نمي شودصحبت كن

  و دنيا را چگونه خواهد ديد  شد خواهد ببينيد و تصور كنيد كه ديدش چقدر وسيع

  :سردار   به قول و

انسان گاهي مانند پرنده اي است كه بر يك كشتي سوار است و دنيا را از همين روزنه 

مي بيند و گاهي با يك بلم كوچك تا بيكران مي رود و مي انديشد كه حتي بلم را به 

  .هاي آن فكر نمي كندپرواز در آورد و زماني در جائي مي ماند و به علت و معلول 

م جالـب  يخيلـي بـرا  .پس دريچه ديد ما خيلي مهم است كه ما چگونه به دنيا نگاه مي كنيم

همه  ،وقتي من صحبت مي كردمدر جلسات  .م نمي ديدميروياها درچيزهايي ديدم كه حتي  ،بود

 به عنوان استاد وقتي ديدم كه يك نفر  ،براي من دست مي زدند و م گوش مي دادنديبه حرف ها

و يـا معلـم و يـا     استاد دانشگاه مي كردم كه يك فكر ،نشسته بود و داشت صبحت مي كرد جلسه

، است مصرف كننده بوده دوستان گفتند كه  خود آن شخص هم ،بعد كه پرسيدم ،روانپزشك است

كالسـها حاضـر   در كنگره زماني كه شخص به عنوان تازه وارد سر  .داشتم شاخ در مي آوردم ديگر

بـه   ،و بعد از سه جلسه راهنما انتخاب مي كنـد محسوب مي گردد  سه جلسه ميهمانتا  ،مي شود

 كار در همين جـا ، زيبائي دكه چه شخصي را به عنوان راهنما انتخاب كن نمي شود اجبارتازه وارد 
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كـه فـرد   اولين چيزي  .، يعني اختيار كاملگذاشته مي شود شخص عهده خود است كه انتخاب بر

در بدو ورود به كنگره احساس مي كند محبت است كه بدون هيچ چشم داشتي بـه شـخص داده   

 آري ،يم خيلي جالـب بـود  برا .عقل و ايمان است ،محبت بر مبناي 60اساس كار كنگره  ،مي شود

نـم  نمي دا ،چهره ها آشنا بود ،گشتمجائي را پيدا كرده بودم كه شايد سالها و يا قرنها دنبالش مي 

ته از ربطي به اعتياد نداشت الب ؟ ولي مي ديدم كه راجع به چيزهايي صحبت مي شود كه اصالًچرا

  .من موقعنگاه آن 

  وادي اولمثال 

  .با تفكر ساختارها آغاز مي گردد و بدون تفكر آنچه هست روبه زوال مي رود

روز همين سـوال   يك ،به اعتياد و ترك اعتياد داردپيش خودم مي گفتم كه اين چيزها چه ربطي 

 !درمـان  ،گفتند كه ترك نه ؟شـنيدم  جوابي مي دانيد چه ،آقاي خدامي پرسيدم م ايرا از راهنم

امـروزه   انسـانها  كه همه ما ي؟ اساسي ترين حرفبا هم چه فرقي دارد پيش خودم گفتم كه اين دو

اعتيـاد درمـان قطعـي     ،يم كـه وبايد بگو  ،همين ترك يا درمان است ،درباره اش صحبت مي كنيم

 .ير كردينظرم تغ ريف را شنيدم كامالًاما وقتي كه اين تع؛ ن روز ميگفتم تركبله من هم تا آ .دارد

هيچ  ،يك مصرف كننده از واژه مجرم استفاده كنيم براي و از واژه ترك زمانيكه ما براي مواد مخدر

صـورت   اين كلمات تغيير كنـد كـامالً  كه ي اما وقت ،مسئله پيدا نخواهد شد اين حل يراه حلي برا

، يك بيماري است و فرد مصرف كننده ،يعني اعتياد ،وقتي مي گوئيم بيمار ،مي شود نمسئله روش

به  ؟مانبراي اينكه يك بيماري بهبود بيابد بايد آن بيماري ترك شود يا در به نظر شما خوب .بيمار

  ؟درمان شودر فردي سرما بخورد بايد تركش كند؟ يا طور مثال اگ

  .حتما بايد درمان شود 
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  فصل چهارم            

  يرسيدن به درمان و رهاي   

  

 ،اسـت  تازه فهميدم كه چه اتفاقي براي من افتاده ،زماني كه من وارد مقوله درمان در كنگره شدم

وقتي اين براي من تعريف شد  ،مه ا آورد سر سيستمهاي جسمي خود بر ه چه بالئيتازه فهميدم ك

 م نـه بـه  وشمال بـر  سمت بايد به ،مي خواهم به سمت شمال حركت كنم كه اگرتازه متوجه شدم 

حضور  يك نفر به عنوان راهنما براي راهنمايي بايد ،داشته باشم هم بايد نقشهضمنا  .جنوب سمت

، بـه همـين   اسـت تجربـه كـرده    آنرا خودش ويعني كسي كه اين مسير را رفته است  ،داشته باشد

درمانگر  ،خود شخص ؛درمانگر يم كه ما راهنماي درمان اعتياد هستيم نهدليل ما در كنگره مي گوئ

  .راه درمان مشخص است ،كنگره رونو د ،خودش است

شروع مي شود كه شخص تصميم به رهايي گرفتـه باشـد    يوقت(اول سفر ،من شروع كردم به سفر

و   ، جلسه ششم يا هفتم بود كـه دسـتم را بـاال گـرفتم    بله) يعني از مصرف مواد مخدر تا قطع آن

              .معرفي كردم مسافرخودم را با نام 

   ،سالم دوستان عباس هستم يك مسافر                 

مسئول اصلي برگزاري جلسـات   ،نگهبان جلسه(نوشتاري توسط نگهبان جلسه ،هميشه در جلسات

 ،اين سفر سفريست از ظلمت به سمت نور ؛كه به اين مضمون خوانده مي شود )در كنگره مي باشد

از كفر به ايمان و در نهايـت از   ،از ترس به شجاعت ،از حقارت به سرافرازي ،از تاريكي به روشنايي

  ،نفرت به طرف عشق

  !چقدر تخريب ايجاد ميكند ،چقدر اعتياد سياه استراستي 

  ؟اچر

فكر ميكرد كه  ،از همه طلب كار ،به اين دليل كه عباس هميشه با خودش و ديگران در جنگ بود 

ـ  و ناداني دليلي بود كه من در جهل واين خود  بهتر مي فهمد ،از همه بهتر مي داند   سـر  ه كامل ب

  ...شكرت ،ونداخدا                           ،مي بردم
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بـا   ،خيلي سـخت بـود  م يچند جلسه اول برا .رفتم نشستم ،انتخاب كرده بودم بله لژيون خودم را 

 عا االن راجهپيش خودم مي گفتم كه اين ،احساس راحتي نمي كردم اصالً دنجا بودنبچه هايي كه آ

 .خودش بود و به فكر رسيدن به رهـايي ي به فكر سغافل از اينكه هر ك ،دمي كنن يفكر من چه به

آيـا حـالم   ؟ من حالم خـوب نيسـت   به فكر فرو رفتم؛ .عوارض زيادي دارد ،ديگه حال خراب خوب

مـن كـه    ؟چي كار مه اآمد اينجا  نه اصالً ؟مه اآمد  اينجا به چرا حالم خوب است ؟ اگرخوب است

از خيلـي هـا كتـك     ،مه اردبا خيلي ها دعوا ك ،ميشناسند كلي مرا ،رون براي خودم كسي هستمبي

 .جمع و جـور كـردم   خودم رايك دفعه  ؟، اسمت چي بودنددفعه آقاي خدامي گفت يك ،مه اخورد

بعد ديدم بچه هـا   ،مديخوش آ :نداول علي آقا گفت .گفتم عباس ،دديدم همه به من نگاه مي كنن

! ن مي خندندم پيش خودم گفتم كه چرا به ،دلبخند مي زدن به من ،مديد خوش آيكي يكي گفتن

بغـل   يك به يك  مراديدم  ،م شدراستش هيچ چيزي متوجه نشدم تا لژيون تما ،لژيون شروع شد

تـا مـوقعي كـه    شب  .بگذريم .د كه خوب مي شوي همه چي درست مي شودو به من گفتن دكردن

مادرم گفـت   ،بود 4:30ساعت  ،جلسه بعدي رسيد ،كردم داشتم به اين لژيون فكر مي ،خوابم ببرد

بود كه رسـيدم   7يا  6ساعت  ،موحاال مي ر ،گفتم كه ،؟ گفت كالسگفتم كجا ،يوي برهخوا نمي

ديدم كه آقاي خـدامي   ،ستنش هادراهنما چقدر حواسش به شاگر يك م جالب بود كهيبرا ،كنگره

بايد قبل از شـروع جلسـه اينجـا     :دگفتن !داشتم شاخ در مي آوردم ؟مديند كه چرا دير آبهم گفت

هميشه سعي  از آن به بعد زده شد در درونم جرقه اي موقع نهما شايد ،گفتم چشم من هم ،باشي

كه نگهبان جلسه گفـت   ،مدم ديدمچون جلسه بعد كه زود آ؟ چرا ،به كنگره بروم تركردم زودمي 

 ديـدم كـه يـك    ،ستماهي ه 2ي هم گفتم كه يك من؟ مي آيي به كنگرهكه است  كه چند جلسه

؟ گفـت  چي كـارش كـنم   بايد گفتم اينو ،بود شده چيزهايي روش نوشته داد به من كه يك نوشته

استاد جلسه از مسافرين آمـوزش ديـده و رهـا    ( استادوقتي  ،گفت بگير ،؟ گفتم عباسهاسمت چي

    شده از دام اعتياد مي باشد كه از طرف نگهبان جلسـه بـراي خـدمت و گردانـدن جلسـه، دعـوت       

     گفـت نـه    ،مـرا رهـا كـن   گفتم بيـا جـان مـادرت     ،نيامي خو اسم شما را صدا زد اين را )مي شود

نگهبـان   ،جلسه شروع شـد . اي بابا عجب گيري كرديم ،پيش خودم گفتم ...نيابايد بخو ،نمي شود

ن ي خودمـا ن كه جهل و نـا آگـاه  ن از دست نيرومند ترين دشمن خودمابراي رهايي خودما :گفت

حـس   ،بسـتم  نم رام چشـما هـ  مـن  ،بست نش راچشما كه ، ديدمثانيه سكوت مي كنيم 14است 

و اداره جلسـه را بـه    ،ن بـاال آاستاد دعـوت شـد    ،نقلب شده بودمم ،ونم شكل گرفتدر عجيبي در

عباس خواهش مي كنيم كه بـه مـا    ،مسافر عزيز از اكنون :نددفعه ديدم كه گفت يك عهده گرفت،
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 و ،به يك باره ضربان قلبم باال رفت ،ددادنبه من  ميكروفن را ؟بگويد كه براستي بهترين راه چيست

دستم كه ميكروفن را  .ته مي كردمداشتم سك ،بيرون مي آمد از سيسنه ام قلبم داشت، چه ضرباني

  :ندناشروع كردم به خو ،نستم كنترلش كنمانمي تو به لرزه افتاد كه اصالً آنچنانبود  گرفته

   ،بهترين راه

همه انسانها تصور مي كنند بهترين راه كوتاه ترين راه است لذا به درستي و يا نادرستي 

لـذا   ،راهي را مي روند كه زودتر به خواسته هـاي خـود برسـند    ،ندارند تفكرآن 

 ،مشقهايشان هميشه نا تمام و بي محتوا باقي مي ماند و مجبورند كه دوباره بنويسـند 

                                                                    سردار     .غذاي نيمه پخته يا خام قابل خوردن نيست

ه چه اتفاق بزرگي بـراي مـن افتـاد    ،نستم كه با اين كاراما خودم نمي دا ،ديگر نفسم باال نمي آمد 

ن يا سيخ و سنجاق يـا قلقلـي يـا فرمـا     و دستم بود ن روز يا سيگارآي بابا من تا ا !ميكروفن ،است

جلسـه   .مـده بـود  ولي خيلي خوشم آ ،داشتم از خنده مي مردم ،عجب !زنجير يا ، يا چاقو وينماش

تغييـر   ايـن آغـاز يـك    ،نمامن بخـو  يدنوشتار بده كه يك :گفتمبدو رفتم پيش نگهبان  بعدي بدو

نسـتم حـرف   انمـي تو  ،صحبت كن دهر چي به من مي گفتن ،لژيون در چند جلسه اول ،بزرگ بود

شروع كردم بـه   عمومي، لسهبه هر حال بعد از ج ،؟ من كه چيزي بلد نبودمچي ميگفتم آخر ،بزنم

 ،بايـد درسـت حـرف مـي زدم     ،ميداد خوبي دست خيلي بهم حال ،لژيون داخل در صحبت كردن

جلسـه   يك روز كه داخل. تمرين بزرگ بود اما يك ،ت بودم سخيبدون هيچ الفاضي، اين خيلي برا

 ،معرفـي كننـد   خودشـان را  ،اولـي موقع اعالم سفر شده بود و قرار بود دوستان سفر  ،منشسته بود

 شخص نيك نگاه به آ ،ميكروفن رو داد به من ،في كردمعر خودش را من كه هديدم كه بغل دستي

عباس خودت  :ديدم استاد گفت ،هم به بغل دستيمبد را  مدم ميكروفنآ ،و يك نگاه به استادكردم 

جديـد   يك راه همباز ،؟ شروع كردم به اعالم سفراسم من را از كجا بلد است !عجب ،معرفي كن را

اعالم سفر از اركان آموزش در كنگره مي باشد كه هر شخص مسافر در (اعالم سفر ،پيدا كرده بودم

شرايط موجود خود از نظر مدت سالهاي تخريـب، ميـزان مصـرف فعلي،نـام كمـك       ،بخش خاصي

 د كـه  سم مـن را بلـد بـو   استاد جلسه به اين خاطر ا ،)راهنما و رشته ورزشي خود را اعالم مي كند

 .ن كار بودعوارض خوب آ وو اين جز اسم مرا به خاطر سپرده بود اندمنوشتار مي خو كه  باري چند

كـه مثـال   د م دست مـي زدنـ  يشوق و ذوقي برا يك با كه اعالم سفر مي كردم همه دوستانوقتي 
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 ،انگيـزه  اعالم سفر شده بود بـرايم يـك   اصالً ،انگار كه يك قهرمان را تشويق مي كردند .زدني بود

كه كـار   بود مشاركت در جلسات ،مهانجام بد بايد آنرا ند كهم به من گفتيمسئله بعدي كه راهنما

م پيـدا  يبـرا  هم شروع كردم و يك انگيزه جديد ديگـري  را ناما آ ،خيلي سختي به نظر مي رسيد

 گفتگوي يـك مسـافر، پيرامـون تجربيـات خـودش در مقولـه       مشاركت عبارت است از،( ،ه بودشد

زيبا در كه من در يك رقابت سالم و  ه بودكار باعث شد اين چند )صورت مسئله اعتياد و درمان آن

آيي ام بهترين شكل كار به عي كنم كهس دوستان سفر اولي، شركت كنم و رسيدن به رهايي با بقيه

زمـاني   (معرفي مي كرد خودش را ،يك نفر به عنوان سفر دومي مي ديدم وقتي كه ،مهانجام بد را

انگيزه ام چندين برابر  )وارد سفر دوم مي شود كه مسافر سفر اول دستور قطع مواد مي گيرد رسماً

مي شد تا به لحظه اي برسم كه به عنوان يك سفر دومي دستم را باال بگـريم و خـودم را معرفـي    

، چـه  در ذهنم تصـاوير آن موقـع در حـال شـكل گـرفتن اسـت      در همين لحظه به يك باره  ،كنم

ان اسـتفاده  اين يعني اينكه از انرژي و تجربيات ديگـر  ،اين يعني گروه درماني ،روزهاي زيبايي بود

  ،كردن

  .كه به تنهايي به درمان رسيد نمي شود واقعاً 

      از دوسـتان   ،خـدمت كـردن بـود    ،ر اولاز جاذبه هاي كنگره بـراي مـن در همـان سـف     يكي ديگر 

از  و هميشه ايـن سـوال را   حالت خوب مي شود انجام دهي،د اگر خدمتي مي شنيدم كه مي گفتن

از اتمـام جلسـه بـه توصـيه     اولين بار بعد  ؟كه يعني چي حالت خوب مي شود خودم مي پرسيدم 

د زمـين را  دارنـ  ون د دستشاگرفتن كه چند نفري جارو را ديدم ،براي خدمت كردن ،ندمراهنما ما

 ،اين ديگر چه كـاري اسـت   ،م گفتم كه اي باباهازب ،دمي زنند و چند نفري هم طي مي كشن جارو

 و گـرفتم دسـتم   را ؟ به زور جـارو بايد جارو هم بزنم ،ذارمگب كنار م رام مواده امد؟ من آيعني چي

اسـمم و   ،د از مـن بودنـ  در آنجـا  كـه  انك انـدك، دوسـتاني  ديدم كه  ،شروع كردم به جارو كردن

ديدم  ،دبشناسن باعث شد تا آدمهاي بيشتري من را كردن خدمتيعني  ،دپرسيدن چيزهاي ديگر را

كـه  دوسـتان  جلسه بعـدي بـود كـه يكـي از      ،ن دست مي دهدم احساس خوبي به با اين كار،كه 

آبدارخانـه   داخـل  يـي بـا هـم،   آ گفت كه مي به مناسمش اكبر بود و هم لژيوني خود من هم بود 

از  كه بعـد از جلسـه   بود ن جايياهم خانهآبدار  ديدم كه و رفتم ،بلهم گفتم ه ؟ منمكنيبخدمت 

كـار عالقـه    به اين .ن كار كردميادگرفتم  و شروع به انجام آ .يمدآنجا چاي مي گرفتيم و مي خور

زماني كه يك شخص شروع به خـدمت   .مشغول خدمت بودم آبدارخانه پيدا كردم و هميشه داخل

بـاور    شـايد  بگويند در ابتدا به اور كه اگچيزهايي  ،كردن مي كند خيلي چيزها به دست مي آورد
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و من فكر مي كنم كه اين يكي از بزرگترين  دمي شناختن همه كنگره من را ،بعد از چند ماه .نكند

 نمي گفت كه بـرو  نم مادرم به ،فعال شده بودمكامالً  يگرد .بود براي من پاداشهاي خدمت كردن

نجايي كه كـار  تا آ ،ه مي افتادمسمت كنگره را، خودم با اشتياق كامل بلند مي شدم و به كالس به

مرزبانان، مجريان قانون ( ،كه زود نيا دمي گفتن نم به جايي رسيده بود كه مرزبانان بعضي وقتها به

  )و حافظ حرمتهاي كنگره مي باشند

  منمادرم به عنوان همسفر  ،هم زمان با من

  

مصرف كننده نيست و براي كمك به رهايي  همسفر به كسي اطالق مي شود كه الزاماً

 همسر، مادر، پدر، همسفر ممكن است، او را در همه شرايط همراهي مي كند، مسافر،

  .فرزند و يا از بستگان شخص باشد
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مادرم هم يك راهنما  ،شركت مي كرد  جلسات مخصوص همسفران در مد وبا من به كنگره مي آ 

ياد مي گرفتيم صحبت ن چيزهايي كه آ به عراج ،نهداخل خاشد كه شبها  بعضي وقتها مي ،شتدا

 ها راشـما  همه گفت كه عباس اما پدرم هنوز مي ،عوض شده بود هم مثل من كامالً او ،مي كرديم

، اگر چونه ام عوض شد د كه نگويماد داده بودنالبته حق هم داشت، به من ي ،است سركار گذاشته

مثل درختي كه اگـر بلنـد بشـود از بـاغ     . ييرات مي شوندمتوجه تغ گران كامالًدي ،تغير بكنم

داشـت و  اما هنوز به من اعتماد ن ،پدرم هم كمتر شده بود بهانه ها و اعتراض هاي .بيرون مي زند

 ،نـه كنگره و پياده تا خا بهپياده  ،ممدماهي بود كه به كنگره مي آ 6 .پول در اختيارم نمي گذاشت

 را پرس چلوكباب وس يكي مي شد كه دلم هقعامو يك ،نداشتمي وقتها پول سيگار هم حتي بعض

اما چون با خودم عهـد   ،موم پول دربياورنستم برامي تو ،نديم مي مااما فقط حسرتش برا ،مي كرد

تمـام   ديگـر  ،تحمل مي كـردم  ،مونر كاريسمت هيچ  ،مه اتازماني كه به رهايي نرسيد بسته بودم

گـرم   1( روز بـودم  10 تريـاك در  گرم 1روي پله  .بود خدمتقم شده عش ،وجودم شده بود كنگره

يك شب خواب ديدم دارم هـروئين   كه )ميلي گرم در روز مي باشد 100روز به معناي مصرف  10

گفتم  ؟بود ودم گفتم كه اين ديگر چه چيزيصبح كه از خواب بلند شدم پيش خ ،مصرف مي كنم

روي پلـه هـا    ،ديدم كه آقاي مهندس دژاكـام  گرهبعد از ظهر رفتم كن .كه فراموش كن مهم نيست

 سـوال   ي مهنـدس ديدم كه بچه ها از آقـا ) بود به ياد ماندي و زيبايي چه روزهايي( دنشسته بودن

 ي مهندسآقا ،تعرف كردم را  خوابم ،به دريازدم  دلم را ،ندميداد جوابشان را ايشاند و مي پرسيدن

روز سـقوط آزاد بايـد   3 كه مـن گفتـه ام    او مي گوييبه يت و پيش راهنما فرمودند كه مي روي 

روزه مي باشد كـه بـه    3يا  2سقوط آزاد در كنگره به معناي قطع كوتاه مدت ( ،گفتم چشم ،يوبر

رفتم پيش  )انجام مي گيرد صالحديد راهنما و به جهت بازسازي و ترميم سيستم بيوشيمي جسم،

ن تـرس از قطـع   آ اين كار براي اين بود كه ،روز سقوط آزاد رفتم 3 .گفتم ماجرا را آقاي خدامي و

ميلي گرم وقتي كه دستور را اجرا  100با مصرف  ،به طور كامل از بين مي رفت ،من در درونمواد 

پيش از ورود بـه   تجربه ترك سقوط آزاد قبلي،( !ن يكي كجادم ديدم كه اين قطع مواد كجا و آكر

معجزه  يك سفر تدريجي واقعاً ،ديگر آن شكلي بهم نريخته بودم اصالً ،بوددر حالم بهتر چق )كنگره

برنامه مصـرف مـن    ،نبعد از آ ،مي زدم سقوط آزاد روز 3 اين همان حرفي بود كه در همان ،است

 ،مشكل اساسي برخورد كرده بودم اما به يك )ميلي گرم در روز 75(،روز 15در  ترياك گرم 1 ،شد

خوبي باشـم   يه مواد نداشتم و قرار بود كه پسرپولي هم براي ته هيچشده بود وم تماصرفيم م مواد
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م تعريف كنم زياد بزرگ به هبراي شما مي خوا را كه  شايد اين اتفاقي ،مهو كار اشتباهي انجام ند

  ،همترين درس و الگوي زندگي من بودد اما بزرگترين و مينظر نيا

شكل گرفته بـود كـه هميشـه دنبـال      ن كامالًم و انديشه ذهن داخل در از زمان كودكي پيامدو   

  .مي گشتم پيام 2آن  فهم براي توضيحي

   كه شنيده بودم   _1

  ،با خدا باش پادشاهي كن   

  بي خدا باش هر چه خواهي كن                  

      اين شعر     _2

   ،در جواني پاك بودن شيوه پيغمبريست   

  

 رو و خوب زهمه چي ،بود گذشته من ماه از سفر اول 6 تقريباً ،فكر مي كردم پيام ين دوهميشه به ا

و براي ادامه سـفر بـه    .م شده بودموادم تما ،مشكل برخورد كردم يك دفعه با يك ،بود شده به راه

بـه   ه بودم روي يكي از صـندليها داشـتم  بود نشست 4مده بودم كنگره ساعت آ. مواد احتباج داشتم

 كارم را درسـت  من تصميم گرفتم كه ،كه اي خدا :درونم مي گفتمردم و همش در جلو نگاه مي ك

از  در حال اين پرسش  ،است پس چرا اين شكلي شده ،درست سفر كنم ،خالف نكنم ،مهانجام بد

ي از دوستان قـديم مـن   ديدم كه يك ،چطوري عباس ،يكي زد به پشتم دفعه ديدم  يك ،بودم خدا

  ،هكنگر بود به مدهآ .ترياك  مي خريدممن ازش  بود كه قبالً

گفـتم كـه خـوش     ،اينجا چه خبـر اسـت   م ببينم كهه امدگفت آ ،گفتم تو اينجا چي كار مي كني

گفت كه شـب   به من ،ش توضيح دادمياست كه اينجا هستي؟ برا گفت تو چند وقت نم به ،مديآ

 جلسه م شدنبعد از تما ،من هم قبول كردم ،يموهم بر و بيا با تو را به منزل مي رسانم براي رفتن
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دنبـال   ،ماشـينش  نديدم كه دستش را بـرد زيـر فرمـا    ،مانبا ماشين دوستم رفتيم به سمت محل

  ،چيزي مي گشت

گفتم  ،خيلي خوبه ،تازه گرفتم را  ؟ گفت اين جنسگفتم اين چي است ،اينو بگير :دفعه گفت يك 

ن همـا  ،پـول خواسـته   وبهم گفت كي حاال ازت ،ندارمگفتم كه پول  ؟گفت چرا ،مهكه من نمي خوا

  داشـت بـه مـن     ،نمـي داد   را ، جنسكم بودبراي مواد از پولي كه  تومان 100  كسي كه اگرمبلغ

   !پول بدي و هر وقت داشتي بده دهمي گفت كه نمي خوا

ديـدم كـه خـدا     ،گريـه  دفعه زدم زير يك ،وقتي از ماشين پياده شدم ،ضتمام وجودم شده بود بغ

كه دوستم به من داد تا آخر سـفر داشـتم و    را ن جنسيهما ،هيچ موقع من را فراموش نكرده بود

 د كه انسان زماني كه در نوياين بزرگترين درس براي من بود كه وقتي مي گ ،ديگر ترياك نخريدم

ا آن د تـ نـ دست به دست هم مي ده ،ن و زمينحتي آسما ،زه چيهم ،دصراط مستقيم حركت كن

  .د به چه معني استبرس انسان به هدفش

  

  ...درجه زير صفر نوشته شده است مي افتم 60كتاب عبور از منطقه  ازدر اينجا به ياد اين پيام 
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نامه با هفتمين سالگرد تولدم مصادف  كه نوشتن اين آغاز. سال از رهايي من 7هنوز بعد از گذشت 

       انسـانها  و عشـق كـه توسـط خداونـد بـه مـا       اين همه عظمت و اين همه مهرباني باور ،است شده

  و به قول  ،است دشوارآري  ،خيلي سخت است مي رسد

  سردار

  .ايمان تجلي نور خداوند است در انسان

قسمت مساوي تقسيم مي كردم و  30به  يعني يك گرم ترياك را ،روز 30گرم رسيده بودم به يك 

گـرم   7كـه روزي   ؟ مـن اين به چه معني است )ميلي گرم در روز 30( ،روز بود 1براي  هر قسمت

ميلي گرم نه تنهـا   30حاال با  ،نم مثل يك انسان عادي زندگي كنماكه تازه بتو ،ترياك مي خوردم

؟ جالبه مگر مي شود ،تر بودم ئهبلكه از روز اولي كه مواد مصرف كرده بودم نش ،كه حالم عالي بود

   ،اشاره مي شود در مقاله سم نزدائي به آنكه  است اين همان جايگزيني

  بله

  ،اعتياد كه مسموميت نيست

  .استجايگزيني مزمن   اعتياد

 ،خودش برگشـته بـود   طبيعي ه به حالتدروني دوبار شبه افيوني ماه كامال مواد 8بعد از گذشت  

تغيير  هم جهان بيني ،هم درست شده بودروانم  در كنارش ،جسمم به مواد احتياجي نداشت ديگر

 ،نشسـتن  ،راه رفـتن  ،عزاداري هم همينطور ،داشتعروسي بدون مواد لذت  ديگر رفتن  ،كرده بود

 .جالب بودبرايم خيلي  ،دهمه اينها بدون مواد عالي بودن ،خوابيدن ،تلويزيون نگاه كردن ،حرف زدن

 ، من دراز كشيدهميي كردم تلويزيون  نگاه ميروز با مادرم داشت ست كه يكا سفر اول يادمطي  در

تلويزيون  اد، دربه درمان اعتي روزي من راجع يك مادر :به مادرم گفتم ،دفعه  بلند شدم يك ،بودم

  ،چي بود كه نستمحرف را نمي دا ، دليل اينصحبت خواهم كرد

  .انشاءاهللا      ...وگفت مادرم لبخندي زد 
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بودم كـه علـي    اين منتظر در همه حال ،روز بودم 30 ترياك در گرم 1روي پله  چند روزي بود كه

توسـط آقـاي    ،دستور قطع مـواد ( .براي قطع مواد آقاي مهندس يم خدمتوصدا بزند كه بر رام آقا

روز  دربـاالخره ايـن اتفـاق افتـاد     ) مهندس دژاكام كه نگهبـان كنگـره هسـتند، صـادر مـي شـود      

 بـا شـما كـار دارد و    بيا علي آقا :گفت لژيون يكي از اعضاي .افتاد عصر 6:30ساعت  27/11/1382

ديدم  ،ي كنگرهباال طبقه برفتم به سمت در دوان دوان ،بلند شدم يمبا خوشحالي تمام از جا من

وري ر مي كنم كه چه طفك هرجور ،آقاي مهندس رفتيم خدمت .بيا باال كه كه آقاي خدامي گفتند

هم طعم انگار كه بخوا .قادر به انجامش نيستيم نه من و نه قلم، ،مروي كاغذ بياور با ران لحظه زيآ

شـما   راكـه  هم بوي يك گلـي  انگار بخوا ،توضيح بدهميتان برا يد راه اكه شما نخورد را غذايي يك

  ،نمي شود واقعاً ،نمي شود ،كنم توصيفيتان برا يد راه انبوئيد

                                    :كه خداوند مي فرمايد است ن لحظه اياين هما

  فال افتحم العقبه

  فك رقبهو ما ادارك ما العقبه 

  پس نگذشته است بر گذرگاه سخت

  چيست گذرگاه سخت چه چيز دانا كرد ترا كه

  )آزاد كردن انساني ( رهانيدن گردني است 

   .بلد مباركه سوره .قرآن                                                                                           

مـن را در آغـوش    ايشـان، و بعـد خود  اول راهنمـا  ،ددادن ي مهندس دستور قطع مصرف من راآقا 

   .مباركه                     :فرمودند       گرفتند و

روي زمين  ،نمي دانم كه آن شب ،از تاريكي ،از سياهي ،از بردگي ،من آزاد شده بودم از اسارت ،بله

ن آ به ع، االن كه دارم راجيم رسيده بودمبله به آرزو .بهترين اتفاق زندگيم افتاد ،نآسما در بودم يا

ايـن   در .خيلـي !! !خيلي زيبا بـود  ،دنباريدن مي كبي اختيار شروع به  ديدگانم  ،لحظه مي نويسم
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و راه درسـت را پيـدا    دلحظه آرزو مي كنم تمام كساني كه خواهان رها شدن از بند اعتياد هسـتن 

  .اميداورم ،دو به رهايي برسن ذن خداوند به راه درست وارد شوندا اب دنمي كنن

  از رسيدن به درمان يك ماه بعد

  

سـالها بـود كـه منتظـر      ،ي شـده بـودم  انگار وارد دنياي ديگـر  ،كرده بودتغيير  كامالً زندگيم ديگر

آرزوئي كه برايم دست نيافتني شده بود و هميشه به آن فكر مي كـردم و   .همچين لحظه اي بودم

 ،بد نشد حالم اصالً ،كرده بودم آغاز بدون مواد روزم را. براي رسيدن به آن لحظه شماري مي كردم

   ...رسيده بودم كه وادي بسيار زيبا اينجا به اين در باز ،احساس خوبي داشتم ،خيلي خوب بودم

  )پايان هر نقطه سر آغاز خط ديگريست(
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  فصل پنجم

  شروع ورزش           

ـ   آموزش در طول هفته مخصوص موقع من تمام روزهاي در آن  ،دوشـنبه  ،شـنبه  ،ودمدر كنگـره ب

روزهاي  شنبه  و سه شنبه در شعبه انقالب وپنج شنبه در شعبه آكادمي و روزهاي يك چهارشنبه و

 !تعجب كرديـد  ،ورزش بله ،در پارك ما براي ورزش مي رفتيم .به پارك طالقاني مي رفتيم جمعه

شـايد   82يعنـي همـان سـال     ،اوايل .شايد در برابر اعتياد اسم غريبي باشد .همه تعجب مي كنند

      عـدد سـنگ بـزرگ يـك طـرف       2 ،پـارك  بـه  مي رفتيم ها كنگره جمعه اعضاينفر از  20 حدوداً

البته مـن   ،توپ هم داشتيم و فوتبال بازي مي كرديم يك ،طرف ديگر يگردعدد  2مي گذاشتيم و 

از بچگي در كوچـه و   فقط چون ،مدآش كردن خوشم نمي ورزاز  اصالً  ،داشتم نفرتكه از ورزش 

 بـراي كـار   نـه  ،فقط براي گذرانـدن وقـت   البته ،نجا هم مي رفتمآ ،بازي مي كردم فوتبال خيابان

  .يديگر

  :شنيديد كه مي گويند

  ؟؟؟ !!!ورزش دشمن اعتياد است

روي بـر   ،اسـتفاده مـي شـود    آن از ،در محافل ورزشـي  مخصوصاً ،كه در همه جا است اين شعاري

آيـا واقعـاً    ،استفاده مي كننـد  هاي بنرهايي كه در مسابقات ورزش از آنرو ،فوتبالپيراهن بازيكنان 

؟ يا اگر كسي اعتياد زش كند ديگر سراغ اعتياد نمي رود؟ يعني اگر كسي ورشعار صحيح استاين 

 10كسـي   يعنـي اگـر  ؟ آنرا شكست خواهد داد اين دشمن به سراغ حريفش مي آيد و داشته باشد

 ،انـد بـا ورزش  مي تو ،باشد نابوده كرده درگير اعتياد باشد و تمام جسم خودرا ل يا كمي بيشترسا

؟ ادر به پاسخ دادن اين سـواالت اسـت  چه كسي ق ؟ واقعاًهمه سالمتي خودرا دوباره بدست بيارورد

  60در اين زمينه به نگارش در مي آورم كه هم نظريه كنگره  من تمام تجربه و آموزشهاي خودم را

را بـه   كـه ورزش  يشما برسانم و هم آنچه كه خودم در طي اين چنـد سـال   ضد به عردر اين مور

بطـور   85من از سـال   .در خدمت شما بگذارم را مه او بدست آورد مي دهمانجام  صورت حرفه اي
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رگذشت من قبل از درمان اعتيادم اگر س ،شايد برايتان جالب باشد .ورزش را شروع كردم اي  حرفه

وزانه ن تخريب به جايي برسد كه رقابل باور نيست كه يك انسان با آ اصالً  ،دباشي را مالحظه كرده

   يم چه ورزشه نآ ،ساعت ورزش انجام بدهد 10الي  8

  تيراندازي با كمان             

  .باز گو كنمبرايتان است كه داستان را از روز اولي كه اتفاق افتاده بهتراست 

جشنواره عقاب طاليـي معـروف    نام،كه به  ،بتدريج در پارك طالقاني راه اندازي شد ،ورزش كنگره

شركت كـرده   تيم فوتسال  8 يا 6فكر كنم  ،كنداگر ذهنم ياري ام  ،دوره مسابقات ، در اوليناست

ـ   ديگر چند رشته ورزشي ،به همراه چند  تيم واليبال ،بودند مثـل طنـاب    ،دهم انتخاب شـده بودن

  مسابقات با تعداد كمي ،لب استن روزها ي زيبا برايم بسيار جابازهم يادآوري آ ...اندازيمچ  ،كشي

بيشتر شـده   د،به پارك طالقاني مي آمدن كه تعداد اعضاي كنگره  اندك اندك ،ورزشكار شروع شد

البتـه   ،بود انجام مي شد )3منطقه(ي رلق به شهردادر يك فنس ورزشي كه متع ،مسابقات ما ،بود

  .كه چرا آنجا ورزش مي كنيد ،داشت يما كار نه كسي با ونه دري داشت 

مسابقات شروع   ،دروازه بان بودم ،در تيم .ژيون آقاي خدامي بودمتيم ل طبق روال كنگره داخل ،من

 2كه ساعت  من ،پارك بوديم صبح 8تا  7:30هر جمعه ما ساعت  ،خيلي لذت بخش بود ،شده بود

همه تعجـب   ،صبح بيدار مي شدم 7به جايي رسيده بودم كه ساعت  ،م صبح زود بوديبعدازظهر برا

يدار مي شود و مي رود براي است كه اين موقع صبح ب كه چه اتفاقي براي عباس افتاده دكرده بودن

  .ورزش
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  اولين دوره مسابقات جشنواره عقاب طاليي
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صـي  زماني كـه شخ  .استفاده كرده بودم كه من از آن  (D.S.T)ن روش درست درمان بوداين هما 

، بـه عبـارتي   داز دسـت مـي دهـ    درگير اعتياد و مواد مخدر باشد كنترل شهر وجودي خـودش را 

مـواد مخـدر بـه طـور     همانطور كه مـي دانـيم وقتـي     .ندارد در اختيار ديگر را فرماندهي جسمش

به  ..).دست و پا درد و ،سيم كشي ،)اسهال( بيرون روي( ..مانند ،عوارض آشكار ،ناگهاني قطع بشود

 رو يا بهت ) ...نا اميدي ،افسردگي ،عدم ميل به زندگي(عوارض پنهان  همچنين و مي آيد سراغ فرد

انـد  چطور توقع داريم كه شخصـي بـا ايـن عـوارض بتو     ،شديد مي شود حمله ويم كه دچار يكبگ

 يورزشـ  يـك رشـته   كـه در  بخواهيم برسد كه ازآن شخص چه ،زندگي عادي خود را داشته باشد

 استفاده شده زيونييسينمائي و تلو يالبته اين الگوي غلط در بعضي از فيلمها .داشته باشد شركت

حبس مي كرد و بعـد   خودش را اش سه روز داخل زير زمين خانه ،هروئيني است كه يك شخصي

       حتـي   ،انجـام مـي داد   يك قهرمـان بـود و خيلـي كارهـا را     و روز كه از آنجا  بيرون مي آمد 3از 

الگوي  بله اين يك ،كردن مي گرفت و شروع مي كرد به ورزش را به دست ميل ،مي رفت زورخانه

   .است بسيار بسيار بد و غلط

  .مثل تبليغاتي كه براي ترك اعتياد هست

  ،روزه 7، 5، 3ترك اعتياد 

  ،ترك اعتياد تضميني

اگر شخص  ،دهستن مخدر براي شيوع بيشتر اعتياد و مصرف مواد خطوط و راهاي جديد، اينها همه

آن را به  زروز همه چي 3يي هست كه بعد از جا بياوردكه هر باليي سر خودش  خيالش راحت باشد

امروز مي دانيم كه اينها  اما ،خيالي راحت به سراغ اعتياد مي رود خوب با ،حالت اول بر مي گرداند

  .نيستي كالشي و كاله برداري هيچ چيز ديگردكانهاي  به جز

ـ   است ما زماني مي توانيم بگوئيم كه يك بيماري درمان شده وارض آشـكار و  كه تمـام ع

بلكـه   تنها به درمان اعتياد فكر مي كند نه 60كنگره  ،پنهان آن بيماري از بين رفته باشد

حرف كنگره درمان قعطي اعتياد و بعد از آن تعادل است كه طبق تعريف كنگـره تعـادل   

  .درمان، يعني درك بيماري. فوق درمان است

  .بله ما به دنبال تعادل هستيم          
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د و در اولـين مرحلـه انجـام آن مـن توانسـتم كـه در       يبه هر حال مسابقات ورزشي به پايـان رسـ  

 ي مقـام دوم مسـابقات را  اندازي مقام دوم و همراه تيم فوتسـال لژيـون آقـاي خـدام    مسابقات مچ 

   .مبدست آور

 هنـوزم در نابـاوري   ،ارزشـمند بـود   بـرايم  خيلي داده بود اولين حكمهاي ورزشي كه كنگره به من

 نيمچـه   بـه يـك   م و تبـديل ه اباعث شده كه من از اعتياد خارج شد كامل بودم كه آخر چه عاملي

به من اجازه داده  10/83در دي ماه يعني   83در سال  .اين آغازي  بود براي من ،مه اكار شدورزش

البتـه رسـيدن    ،بود برسم 60م و به آرزوي خودم كه راهنمايي در كنگرههشد كه لژيون تشكيل بد

اهنمايي بايد مراحل سختي براي رسيدن به درجه كمك ر ،نبود هم به اين مرحله به همين سادگي

 ،اند ديگران را راهنمايي كندكند بتومي قطع  نه اينكه هر كسي كه موادش را ،پشت سر گذاشترا 

چنـد   60كنگـره   ،بـرد  خواهـد  در عوض اينكه به جاي درست هدايت كند بـه مسـلخ  چون مسلماً 

    آزمـون برگـزار    2اول  ،اسـت  تعيـين كـرده   اند به اين درجه  برسدبراي اينكه شخص بتو ه رامرحل

  كه به نامهاي ،مي شود

است ) ديدگاه و نگرشن هما( كه آزمون جهان بيني و )اد و جسممسائل مربوط به مو(آزمون فني  

 20در بعضي موارد نمـره   .ده بايد باالترين نمره را كسب نمايدشخص شركت كنن. دبرگزار مي گرد

  .چون اين مسئله بسيار مهم است .مالك قبولي است

از لحاظ رفتار و پوشـش مـورد    كه بايد شخص متقاضي را ،شعبه استمرحله بعدي تائيد مرزبانان 

بعـد از   ،د نظر استمرحله بعدي تائيد راهنماي فرد مور ،دنهبد را و نمره انضباط دنهتائيد قرار بد

ببينيـد كـه چقـدر     .سي قـرار مـي گيـرد   رمورد بر ، موضوعقسمت كميته امتحانات راين مراحل د

ست كه يك فرد بعد از رسيدن به درمان براي اينكه بتواند همختلف و فيلترهاي گوناگوني  راحلم

البته در چند سال  ،ن استمكبله اين بهتر شكل م ،به ديگران سرويس بدهد بايد پشت سر بگذارد

شخص بايد يك رشـته ورزشـي داشـته     فه شده است كه حتماًمرحله  به اين مراحل اضا اخير يك

قرار  يكي از رشته هاي ورزشي در كنگره فعال باشد و مورد تائيد مسئول ورزش يعني داخل ،باشد
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 به او اجـازه  )ديدبانان نفره 14 كنگره( c14بعد از گذشت تمامي اين مراحل  و بعد از تائيد  ،گيرد

  .و شاگرد بپذيرد داده مي شود كه تشكيل لژيون بدهد

خدمت كردن به من داده  ، يعني اجازهاين سعادت بزرگ اين اتفاق خوشايند و) 10/83(  در تاريخ

ارزش كمك راهنمايي و اين كه يك نفر توسط شما به رهـايي از مـواد مخـدر برسـد اينقـدر       ،شد

  ت كه آقاي مهندس حسين دژاكام سا گرانبها

  

  

  .معلوم كردند ،ددادن 60به تمامي راهنمايان كنگره ارزش را در پيامي به مناسبت هفته راهنما اين 
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 :پياممتن 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  روزت مبارك ،اي راهنما ،اي كمك راهنما ،اي عزيز

ميداني كه من فقط در مقابل  كمك راهنمايان و راهنماياني كه  نمي دانم 

سرتعظيم  ،شاگردي را به رهايي مي رسانند و گل رهايي را دريافت مي كنند

  .فرود مي آورم

كه اين حركت بيانگر ارزش انساني و الهي كاريست كه شما  مي دانيد حتماً

 ،اگر آنرا درست انجام بدهيد ،پس بدون نقص عمل كنيد ،انجام مي دهيد

چيزي را بدست خواهيد آورد كه ارزش آنرا با هيچ قيمتي نمي توانيد 

گرچه آنرا نمي بينيد و همچنين اگر ارزش آنرا ندانيد و  ،محاسبه كنيد

ضرري را متحمل خواهيد شد كه شايد در  ،هاي كودكانه شويدگرفتار بازي 

  .هزار سال قادر به جبران خسارت وارده به خود نخواهيد شد ان طول هزار

پس آن كنيد كه فرمان است و شما هم در اين هفته از كسانيكه براي شما و 

                                                          .كنگره خدمت مي كنند تشكر كنيد

  89نماه  تاريخ بيست و نهم آباه ب      

  دژاكام

  تهران
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به شكر گفتن و بغض گلويم  دتك تك سلولهاي بدنم شروع كردن ،ندماخو زماني كه من اين پيام را

 و چه قدر اهميت دارد كه اسـتاد بزرگـي هماننـد    چقدر رهايي يك انسان ارزشمند است ،ترا گرف

به هر حال من  .بيان نموده اندكالمي را در وصف اين رهايي  اينچنينآقاي مهندس حسين دژاكام 

كساني كه وارد لژيون  به تمام هدفم اين شده بود كه ،شروع كردم كارم را لژيونم را تشكيل دادم و

تعداد زيادي از اين لژيون به رهائي رسيدند  ،اين تاريخخدا را شاكرم كه تا  .خدمت كنم مي شدند

لژيون تشكيل داده اند وتعداد  6نفر از اين عزيزان به مرحله كمك راهنمائي نائل گرديده اند و  8و 

چون  .كمك راهنمايي يك مرحله بسيار مهم در آموزش ديدن است. زيادي را به رهائي رسانده اند

ن رد كه خودتان به توانـايي انجـام آ  يك راهنما در طرف مقابل اثر دازماني كه كالم شما به عنوان 

  .كار رسيده باشيد

  تولد هفتمين سال رهايي

  



�از �
�م ���د �� و�  

 

٥٥  

 

    .هدايت كنيد كه خودتان به سمتش در حركت باشيد سمت نورزماني مي توانيد ديگران را به 

  

  .كند كي رطب خورده منع رطب

زمـاني هـم كـه     .به پارك تنظيم شـده بـود   به طور ثابت براي رفتن برنامه ام هفته اي يك بار هم

      هميشـه بـه پـارك     ،عالقـه پيـدا كـرده بـودم     من براي اينكه به آنجا ،اتمام مي رسيدمسابقات به 

انگيزه خيلي خوبي بـراي ادامـه زنـدگي     ،اشتمي گذ حالم خيلي تاثير ررفتن به پارك ب ،فتمرمي 

روان و جهان بيني مـن تغييـر ايجـاد     در ،تي در حد هفته اي يكبارح ،بله ورزش ،پيدا كرده بودم

شـده   نمـا  ل به يك پيرمرد جوانيدگير اعتياد بودم از لحاظ جسمي تبمن زماني كه در ،كرده بود

اما بعـد از درمـان درسـت و انجـام فعاليـت جسـمي        ،نداشتم هيچ كاري راحال انجام  اصالً ،بودم

صحبت ما اين نيست كه هر كسي تصميم گرفـت كـه مـواد     ،نسبي رسيده بودممناسب به تعادلي 
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 ورزش بـه درمـان كمـك       .درسـت نيسـت   نه اين اصالً ،مصرف نكند شروع به ورزش كردن بنمايد

 ،شوددر بعضي موارد اشتباه گرفته ب اين قضيه امكان دارد ،كننده نيستدرمان  ،مي كند اما ورزش

   ،ورزش مي تواند به درمان ما كمك بكند ،ي شودورزش باعث درمان نم اصالً

                                      از اين به بعد اين را بگوئيم است بهتر

  .استاعتياد دوست خائن ورزشكار 

  .اعتياد در ميان ورزشكاران، بپردازم خيلي مهم  قضيه اين بخش به يكم درهمي خوا

      بعضـي از ورزشـكاران حرفـه اي كـه درگيـر اعتيـاد       بـه  خيلي از ما شايد شنيده باشيم كه راجع 

كسـاني كـه بـراي     .ورزشكاراني كه به دنبال قهرماني بودند ،چه چيزهايي گفته مي شود ،شده اند

 داسم قشنگي باش شايد ،دوپينگ ،دكسب مدال و بهتر بودن دست به چه كارهايي زدند و مي زنن

كه اشاره زيبايي به ايـن   وجود دارد 60تعريفي در نوشتارهاي كنگره  .هيچ فرقي با اعتياد ندارد اما

  :وضوع داردم

مواد مخدر محسـوب   60 هر ماده اي كه انسان را از حالت تعادل طبيعي خارج كند از نظر كنگره  

  .مي گردد

وارد جسم خـود   ديگري انرژي مضاعف ،انرژي بدن خود بجزكه  وقتي يك ورزشكار تصميم بگيرد

 موضوع اين ؟ان گذاشتمي تو را چهاسمش  ،براي اينكه توان باالتري را بدست بياورد هم آن ،كندب

ي از نظـر درونـي انسـان    ،اول اينكه اگر كسي اين تصميم را بگيـرد  .حالت تقسيم مي شودبه چند 

 بـر  چه باليـي  با اين كار داند كه مين شخص ندومين مسئله اين است كه آ ،است ضعيف و ناتوان

شـروع بـه    ،همانند كسي است كه براي لذت بردن بيشتر اًقدقي اين شخص ،وردمي آجسمش سر 

 تفـريح د كه براي نمي گوي ،ستاصطالح غلطي هم ا كه كامالً ،د مي كند و به اصطالحمصرف موا

به يك فرد تبديل  ؟سرخودش مي آورد بر در نهايت چه باليي ،اين عمل را انجام مي دهد )نيتفن(
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 ،بهم مي ريزد دير بهش برسد همه چيزش ،حظه اي موادروزي و يا ل شود و اگر مصرف كننده مي

 ؟چار شود چه اتفـاقي بـرايش مـي افتـد    به اين درد د اگر كسي در حال ورزش كردن باشد و حاال

حرفـه اي يـك فوتباليسـت    كسي كه به طـور   ،را شينده ايد مارادونااسم فوتباليست معرف  حتماً

ضافه اي نيازي به چيز ا ان كودكي فوتبال را بسيار زيبا بازي مي كرد و اصالًور، از همان دماهر بود

چه اتفاقي  ؟مه داد در نهايت به چه جايي رسيداما وقتي كه وارد دنياي دوپينگ شد و ادا ،نداشت

  ش مـا  همه روزه اخباري از دنياي دوپينـگ بـه گـو    ،حتي از دنياي ورزش خارج شد ؟برايش افتاد

ن ه اسـت بـالي جـا   شـد  تبـديل  دوپينگ در همه ورزشها هسـت و  .مي رسد از هر نوع و هر شكل

 دنـ ه ام كه به مصرف كراك و شيشه هم رسيده امن ديد خيلي از ورزشكاراني را .و ورزشكار ورزش

من تشكيل لژيون دادم يكي  كه زماني .يتشان از نامبردن اسمشان معذورمو من به دليل حفظ هو

م و براي انجـام  هاز اهدافم اين بود كه در مسيري قرار بگيرم كه خودم يك تيم ورزشي تشكيل بد

يكي از حرفهاي هميشـگي مـن در    ،اين كار بايد شاگردان لژيون را به سمت ورزش سوق مي دادم

  .ستابوده و  قش ورزش در درمان اعتيادن ،لژيون از همان ابتدا

است و جشنواره اي ديگر  89اكنون كه سال  ،60پارك طالقاني تبديل شد به پايگاه ورزشي كنگره 

تـيم شـركت كـرده انـد كـه       36آغاز شده است شايد باور كردني نباشد كه فقط در رشته فوتسال 

  .عصر مسابقات پشت سر هم برگزار مي گردد 17صبح تا  7:30روزهاي جمعه از ساعت 

همه عزيزانـي   ،فعال و منظم در حال اجرا و برگزاري است رشته ورزشي به صورت كامالً 14ود حد

دوستان مصرف كننده سابق هستند و اين شايد بـه   ،كه امروزه در حال انجام اين مسابقات هستند

كـه   از اين جهت ،زياد نظر خوبي نسبت به ورزش كردن نداشتم هم خود من .باور هر كس نگنجد

كه تمام موفقيتهايي را  بپردازم االن مي خواهم برسم به مطلبي .را دوست نداشتم اي ورزش حرفه

  .بدست آوردم به خاطر اين آغاز بود من كه
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  فصل ششم

  از اعتياد تا قهرماني    

  

استاد  ،رهائيم سالگي 2تولد  در ست كههيادم  دقيقاً ،يي من گذشته بودسال از رها 2حدود  تقريباً

صحبتهايي شد كه خيلـي مـن را بـه     در آن روز ،د كه باعث افتخارم بودآقاي مهندس بودن ،جلسه

كه بايد كار بزرگي انجام  ،به همان حرفي كه با مادرم زده بودم توجه داد ذهن من را ،تفكر فرو برد

   ،حرف بزنم و درمان آن اعتياد به تلويزيون راجعدنيا و روزي در  هم و يكبد

  ؟ اين اتفاق خواهد افتادطوري اين فكر مي كردم كه چاما هميشه به 

 ،اري مسـابقات و ورزشـمان شـده بـود    جاي مناسـب بـراي برگـز    كه براي ما يكورزشي آن فنس 

 ،ديگر ما اجازه انجام ورزش داخل آنجا را نداشتيمو  اسيون تيراندازي با كمان دادشهرداري به فدر

روز  يـك  ،راه حل پيدا مـي كننـد   مشكلي يك براي هرنجايي كه آقاي مهندس حسين دژاكام از آ

ت اين اسـ داشته باشيم  ي ورزشفنس جا انيم داخلگفتند كه بهترين راه براي اينكه ما دوباره بتو

  .اسم نويسي كنيم ،كالس هاي آموزشي تيروكمان يويم برابر كه

              .است 60اين مصداق كامل وادي هشتم در كنگره  

 .نمايان مي شودبا حركت راه 

  )وادي هشتم(                                    

  ،دخود آقاي مهندس بودن سي كردندير اين كالس اسم نواولين كسي كه د

  :ب آقاي مهندس مي گويند اين استو كالمي كه جنا
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اعتقـاد كامـل داشـته     يد كه خودم بـه آن هم كاري را انجام بدويگ من زماني به شما مي

  .باشم

  

، 84جمعه اي در زمستان سال  .ي است كه در كنگره داده مي شودرين درسهايو اين يكي از بزرگت

نار فنس رد مـي شـدم كـه    پارك طالقاني داشتم از ك كه درهفته اي بعد از تولدم بود  2فكر كنم 

فـتم  من دويدم ر ،بيا اينجا دگفتن ،گفتم جانم ،عباس :دصدا زدن مرا دفعه يك ي مهندسديدم آقا

كـالس   ي اسـمت را در ، كـه چـرا نمـي آيـ    د ايـن بـود  ، اولين حرفي كه زدنـ ي مهندسخدمت آقا

وم نجايي كه من جا خورده بودم و مي گشتم دنبال حرفي كه از زير اسم نويسي در براز آ؟ بنويسي

          مـن كـه بـاز     ! ي مهنـدس گفتنـد كـه بيخـود    آقـا  .آقا تيرانـدازي دوسـت نـدارم   : دفعه گفتم يك

 سـريع  آقاي مهندس ،گفتم آقا پول ندارم ،مي گشتم نه ديگريبها دنبال يك ،ومخواستم دربرمي 

ديدم  بنويس، بدو برو اسمت را :فرمودند ،به من دادند و هزينه كالس را دن كردندست توي جيبشا
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 10تـا   8رفتم اسم نويسي كردم وقرار شد كه جمعه هـا سـاعت    .نيست ي براي در رفتنهديگر را

 اصـالً   ،اسـت  چه ورزشي ي گفتم كه اي بابا تيراندازي ديگربه خودم م يكسره ،آموزش ببينم صبح

، اسـتاد  بودم پارك و رفتم سر كالس آموزشـي جمعه اول آموزش رسيد، رفته  ...به درد نمي خورد

  ، بـه ايـن   توضيح كه اسم اين كمان ريكـرو اسـت  چند تا كمان آموزشي آورده بود و شروع كرد به 

به زور داشتم  ،م كه از ترس آقاي مهندس رفته بودمه من.. .و ،اين زه ،اين ليمبه ،قبضه گويندمي 

  .گوش مي دادم

كمان آموزشي داده شـد تـا  بـه نوبـت      نفر يك 2را آموزش دادند و به هر  بعد طرز كشيدن كمان

  هر وقت زه كمان را مي كشيدم، يك ،با يه حال خراب شروع كردم به كشيدن كمان .تمرين كنيم

  .حسابي اعصابم خورد شده بود ،كشيدممي  .. هآ

راي اولين بار وقت اين رسيده بودكه ب ،چهارمين جمعه رسيد ،ن همين بودش كارماه اسه هفته هم

ش مي خواستم كه ه امن هم ،دومين نفر زد ،زدتير را  اولين نفر ،از فاصله نزديكچند تا تير بزنيم 

   ،باالخره نوبت به من رسيد ،موزيرش در براز 

به هدف نگاه كردم  ،انگشت زه را كشيدم 3با  .تير را درون كمان گذاشتم ،كمان را گرفتم

حسـم   ،نداشـتم  توقع اين را زماني كه تير پرتاب شد و به سيبل خورد اصالً ،و رها كردم

  .داشتم شاخ در مي آوردم ،عوض شد كامالً

تا آنجايي .. .چهارمي ،سومي ،زدم را ميدو ؟بزنم يك تير ديگر استاد ميشود گفتم ،چقدر حال داد

عاشق  ،حالم خراب شد .تير زد د كه نمي شودوقتي بهم گفتن ،وقت تير اندازي تمام شد :ندكه گفت

خودم نمـي دانسـتم   ؟ چي شده بود واقعاً ،دبه من نگاه مي كردنهمه با تعجب  ،تير زدن شده بودم

نيرويي كه  يا با پرتاب اولين تير انگار يكگو ؟ده بودردرونم تغيير ك چيزي داخل كه يك دفعه چه

ن جمعـه مـن اصـالً دلـم          آ ،درونم بود را تازه كشـف كـرده بـودم    درخبر نداشتم و آنسالها من از

   ...را ادامه بدهم تمرين تيراندازي دوست داشتم كه ،نهوم خانمي خواست از پارك بر
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، جمعـه بعـدي   م سـركالس تمـرين  وو بر روزشماري مي كردم كه جمعه برسدوقتي كه شنبه شد 

 ،صدا بزند و يا ساعتي كوك كرده باشم بدون اينكه كسي من را ،ب بيدار شدمصبح از خوا 6ساعت 

دو  ،روز مربـي  ز چند هفته تمرين يكبعد ا ،تمرين تيراندازي براي من بسيار لذت بخش شده بود

و  نـد صـدا زد  من را ،به وصل كردن و راه انداختن كمان ندو شروع كرد ندعدد كمان كامپوند آورد

كمان كامپوند بصورت قرقره اي  ،چون به استيل بدنت مي آيد ،مرين را انجام بدهبيا با اين ت ندگفت

از فـرم  گـرفتم و  دسـت   در من كمـان را  ،كمان تركيبي هم گفته مي شود آن به الحاًطاست و اص

هفته اول فقط بدون تيـر در حـال يـادگيري بـودم و از      ،مد و شروع كردم به تمرينكمان خوشم آ

 نسـت ان موقع حتي نمـي تو هيچكس در آ ،به تيراندازي كردم هفته دوم در مسافت نزديك شروع

       روز ديـدم كـه مربـي تيرانـدازي مـا داشـت        يـك  ،كه پيش بيني كند كه چه اتفاقي خواهد افتـاد 

ام زمـاني كـه   آقاي مهندس دژاكـ  ،مسابقات ليگ تيراندازي برگزار بشودقرار است اولين : مي گفت

در تمام رشته ها هم آقايـان و هـم    ،هم تيم خواهد داد 60كه كنگره  :گفتند شنيدند اين حرف را

يم وماهي بود كه تمرين مي كرديم و قرار بر اين شد كه تجهيز بش 3 ن زمان ما حدوداًدر آ .خانمها

قـرار   !درحد ليگ ،م حرفه ايه نآ ،مسابقه ،خودمان هم باورمان نمي شد ،ويمو وارد مسابقات بش

در ابتـدا مـن بـا همـان كمـان       .بـدهيم  بار ارتقـا  3هفته اي به  را يك بار اي هفتهشد كه تمرين 

اما من هر  ،يم پارك طالقانيوسه شنبه هم بروقرار بود كه يكشنبه  ،تمرينآموزشي شروع كردم به 

 كه داخل با كمان آموزشي خيلي سخت است :ندمربي گفت ،روز صبح مي رفتم و تمرين مي كردم

به اين  ،اما من هيچي پول نداشتم ،كمان خريداري كنيد است كه يكرتبه ،دمسابقات شركت كني

مادرم قرار شد  ،جريان را براي مادرم گفتمونه وقتي رفتم خا ؟تهيه كنم ر افتادم كه از كجا پولفك

هـزار   450 مي خواستم تهيـه كـنم حـدوداً   من كه  را اما كماني ،دبده نم هزار تومان به 200كه 

آقاي مهندس بـا   ،ن توضيح دادميشاجريان را برا ،سريع رفتم خدمت آقاي مهندس .تومان مي شد

نيد كـه  بدا اگر ،ددادن نم به هزار توماني كه كم داشتم را 250و كردند  محبت تمام با من برخورد

  !چه عشقي مي كردم
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اگر  .در اينجا اين نكته مهم است كه بعد از درمان بايد شخص مورد حمايت قرار بگيرد

در آن مواقع كسي از من حمايت نمي كرد شايد هيچ وقت اين اتفاقات مهم در زندگي 

حمايت خانواده و اجتماع بعد از درمان خيلي مي تواند تـاثير  پس  .من رخ نمي داد

  .گذار باشد

از  .داشـته باشـم را تهيـه كـردم     بـود  كـه قـرار   مغازه كمان فروشي و كمـاني را  به رفتم به سرعت

چشمم به ساعت بود كه كي   ،يم و نگاهش مي كردمان را گذاشته بودم جلوخوشحالي تا صبح كم

 ،وشـحال بـودم  خيلـي خيلـي خ   ،تمرين كنم جديد شروع كنم با كمانم و ود تا من بروصبح ميش

 2  ،ي نبـود سـ هـيچ ك  ،پرنده هم پر نمـي زد  ،ندم به پارك طالقانيصبح شد و سريع خودم را رسا

تـا   4،5 .متـري  5در فاصله  ،به تنظيم كردن كمان ند، شروع كردندساعتي صبر كردم تا استاد آمد

  نجايي كه اين حـس در درونـم كـامالً   از آ ،ر اين فاصله تمرين كنمز دقرار بود كه تمام رو ،تير زدم

 18 ،اصله داريمف نوع در تيراندازي ما چند( .متـري  18فاصله  يواشكي رفتم در ،قوي شده بود

متر كه براي مسابقات مختلف از اين مسافتها استفاده  90متر و  70 ،متر 50 ،متر 30، متر

از متر بـود، چـون بيشـتر    30ن روز ديده بودم همان كه تا آ را من بيشترين فاصله اي).مي كردند

ديدم كه بعد از چند تـايي   ،تير زدن يمتر 18فاصله  شروع كردم در ،در آنجا فضا نبود فاصله اين

 تيرانـدازي گفتــه مــي شـود نزديــك تــر                 فــيس بــه آن م بـه هــدف كــه اصـطاحاً  يكـه زدم تيرهــا 

نام دارد كه بهتـرين  ) X (دايره شكل گرفته كه مركز آنفيس تيراندازي از چند ( .دومي ش

و به ترتيب با بزرگتر شدن دايره هـا امتيازهـا    وردآ براي تيرانداز به ارمغان مي را امتياز

بـود   من به منطقه زرد هدف كه مركز هدفتيرهاي  )...9،8،7شروع  10مثال از  ،كمتر مي شود

يك لحظه به خودم آمدم ديـدم كـه    ،به هيچكس و هيچ جايي نبودديگر حواسم  ،نزديكتر مي شد

من تا اين صحنه  ،ردندهم همين كار را ميك دوستانچند تا از  ،نگاه مي كند به من ه وادتايسمربي 

 :نـد گفت نم مربي به ،همندم كه چه توضيحي بدما ،شدم و ديگر تير نزدم راكد  عهدف ديدم يك را

مـن   ،ند هيچي به تيرزدن ادامه بدهگفت  ؟چطور مگه ،گفتم نه ؟كمان كار كرده بودي تيرو تو قبالً
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بـه   ،متـر  18روز تمـرين در   2بعـد از  كارم ادامه دادم و  اشتياق زيادي به تيرزدن داشتم بهچون 

  ،متر شروع كردم به تيراندازي 30دستور مربي رفتم و در مسافت 

  ،اينجا الزم است كه يك توضيح داده بشود 

اين ورزش را شروع  دكساني كه براي آموزش تيراندازي با كمان مي آمدند و مي خواستن 

يعنـي   ،تمرين را انجام مـي دادنـد  ماه قبل بايد بدون تير  3يا  2قل كنند تا چند ماه حدا

 گردانند كه بـه ايـن كـار اصـطالحاً     مي بايد فقط زه كمان را كشيده و به آرامي دوباره بر

ـ نآ ،ازه شروع بـه تيـر زدن مـي كردنـد    و بعد از آن ت خشك كشيدن گفته مي شود م ه

تـازه   دماهي كه اين كار را انجام دادن 5و  4متر و بعد از  5متر يا  3ازمسافت نزديك مثل 

امـه دارد تـا   متر آورده مي شوند و اين روند اد 18متر و يا  10با احتياط كامل به مسافت 

  .قلق تيراندازي دستش بياد امالًشخص ك

گر هم يواش يواش مسـافت  دي دوستانالبته  ،ماه طي كرده بودم 2اما من اين روند را ظرف مدت  

مـن عجلـه بيشـتري     .چون بايد آماده مي شديم بـراي مسـابقات   ،زياد كرده بودند تيراندازيشان را

دين تير كه قلق بود قرار شـد كـه   متر تيز زدم بعد از زدن چن 30اولين باري كه در فاصله  ،داشتم

   ،ثبت مي كردم ،يعني امتيازي كه بدست مي آوردم ،ركورد بگيريم يك
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  فنس تمرين تير اندازي- پارك طالقاني- 86سال 

  

كنيد كـه هـر    عدد تير پرتاب 36است يعني شما بايد  360مجموع امتياز در تيراندازي (

   )امتياز كسب مي كند 10ز هدف بخورد تير اگر به مرك

م شـد امتيـازي كـه    وقتي ركورد گيـري تمـا   ،اب مي كردمتير پرت 3در هر راند  ،من شروع كردم 

معلوم بود كه  اما ،خوب نيست گفت اصالً ،ن دادمرفتم به استادم نشا ،بود 334ه بودم بدست آورد

اين  .تازه با اين تمرين كم و شروعي .چون اين اتفاق بي سابقه بود ،درونش خيلي خوشحال بوددر 

 ،متـر  30بقيه اعضاي تيم هم شروع كرده بودند به تيراندازي در مسافت  ،بهترين امتياز ممكن بود

، چيزهايي در كنگره بودم تمام كار من اين شده بود كه صبحها مي رفتم براي تمرين و بعد از ظهر

كـه   ا با تمام علم به اين اعتقـاد دارد دني اينكه و از يك انسان مي گيرد را تيادواد و اعكه مصرف م
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اين است كه  ،د باقي مي ماندمعتا نكند يك هم تا آخر عمرش حتي اگر مصرفكسي كه معتاد شد 

   ،به طور كامل بدست نخواهد آورد تفكر و خيلي چيزها را ،شخص تمركزن ديگر آ

  )است اگر ترك در كار باشد اين نظريه درست البته(

رش بـا زنـدگي   و تا آخر عمـ  باشدآدم عادي  نمي تواند ترك كند ديگر وقتي يك معتاد موادش را

 ،وددنبال كاري بـر  انداين دليل باعث شده بود كه كسي نتو ،مشكل دارد زبا همه چي ،مشكل دارد

ولي ناخود آگاه ما داشـتيم   .اي انجام بدهد و يا ورزش حرفه ،برسد خودش اينكه فرد به چه برسد

        كـاري را انجـام    داشـتيم  .كاري را انجام ميداديم كه تمام اين نظريـه هـا رو زيـر سـوال مـي بـرد      

، ما داشتيم ورزش تيراندازي با م نمي شده ن روز كسي نديده بود و حتي باورشمي داديم كه تا آ

نيـاز  قدرت تفكر زياد و ذهني قدرتمنـد   ،آرامش باالورزشي را كه  ،كمان را انجام مي داديم

تير را به  دنيانمي تو دمتمركز كني را انخودت دانينتو اگر ،ه اش تمركزاستاين ورزش هم. دارد

  ،دهدف بزني

  ،بله همه نظريه ها داشت عوض مي شد

علي آقايان  ،قسمت آقايان و رشته كامپوند در ،را تشكيل داده بوديم 60كنگره  به هر حال ما تيم 

  ،بوديم نم به همراه خود ،امين دژاكام وفرشيد تفرشي  ،احمد حكيمي ،اشكذري

خانواده ها يعني همان همسفران هم در كنار ما مشـغول تمـرين    ،تيم ريكرو هم تشكيل شده بود 

من به عنـوان  . ته مانده بود كه مسابقات شروع بشوديك هف ،تشكيل شده بودو تيم آنها هم  دبودن

   ،م بوديتان تيم انتخاب شده بودم كه افتخار بزرگي برايكاپ
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 يتيم اينچنينتشكيل  ،ا بعد از رسيدن به درمانما اولين كساني بوديم كه در تمام دني

  .داده بوديم را

  

بصورت حرفه اي دنبال شـد و باعـث معرفـي بيشـتر و شـناخت       60اولين رشته اي كه در كنگره  

 ،مسابقات شروع شد! انست بكندمي تو را چه كسي فكرش واقعاً ،تيراندازي با كمان بود ،كنگره شد

    كسـي   ،روز اول مسـابقه  ،60ن نوشـته بـود كنگـره    يماپشت لباسـها  ،لباس هاي ما يك شكل بود

چون مـا ترسـي از    ،دامايواش يواش همه فهميده بودن ،ستا چي و كجا 60نست كه كنگره نمي دا

 ،مي گرفتيم در اصل هـيچ بـود   امتيازاتي كه ما .نداشتيم قبال مصرف كننده بوديم را يمئواينكه بگ

ه حـذفي   يعني با هر تيمي كه مسابقه مي دايدم تمام امتياز رو واگذار ميكـرديم و فقـط در مرحلـ   

نگاه ها به  ،به يك واگذار مي كرديم 4 لي نتيجه رانستم امتياز بگيرم واتو من 2به  2يعني مسابقه 

مشـت   قتها هم حتي بعضي از افراد به زبان مي آوردن كه اينهـا يـك  بعضي و ،ما سنگين شده بود

دنياي اعتياد و كسي كه وارد   ،دچون تا حاال نديده بودن ،نها بودشايد حق با آ ...و دآدمهاي معتادن
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هـدايت آقـاي مهنـدس    قدرت و بـا  به هر حال ما با تمام  ،بتواند خارج شود مواد مخدر شده باشد

تـيم هـايي كـه بـا مـا مسـابقه        ،شده بود زنگ تفريح بقيه 60تيم كنگره  ،شروع كرديم ن راكارما

امـا   .دمي گرفتن امتياز را حتما 4ولي  دنمي گرفتن امتياز را 5اگر خيالشان راحت بود كه  ،دداشتن

همـراه   ،وقتي كه پنج شنبه ها مي شد روز مسابقه مـي رسـيد   ،ما اميدمان را از دست نداده بوديم

حضور آقاي مهندس براي ما هم دل گرمـي بـود و هـم     .آقاي مهندس مي رفتيم به پارك طالقاني

چند هفته اي  ،و تير مي زدند دتيم ريكرو بودن دس براي چند هفته درالبته خود آقاي مهن. انگيزه

 و رويت قابل حس ين كامالًيم ما داشت پيشرفت مي كرد و ايواش يواش ت .از مسابقات گذشته بود

تبديل )0به  5(   نتايج از .شروع كرديم به جمع آوري امتياز .ميتمام امتياز و نمي داد ما ديگر ،بود

امتيـاز بدسـت    3رفـت   روزهاي آخـر در مسـابقات   .امتياز مي گرفتيم 2 ديگر ،) 2به  3 (شده بود

 شايد براي مـا امتيـاز   .بيشتر كرده بوديم ما تمرينات را. تمام شده بود ،ابقاتدور رفت مس .آورديم

حـال ورزش  براي ما به عنوان كساني كه زماني مصرف كننده بوديم و اكنـون در  . مهم نبود خيلي

   .موفقيت بزرگ بود يك اين، كردن بوديم

  .دهمه بچه ها قهرمان بودن

، پـي تمرينـات و بهتـر تيـر زدن بـودم      و من همچنان در 85رسيده بوديم به اوايل تابستان سال  

هر روز وضـعيت   .بود م چشم گيررفتبله پيش .347تا  345رسيده بود  متر 30تم در مسافت امتياز

تيرانـدازي  متر  30ن روز من بيشتر از تا آ .شنيدم از دوستان ر رامت 70خبر مسابقه  .بهتر مي شد

قرار شد كه برا ي تمرين و آماده سازي براي مسابقه به منزل يكي از  .حتي نديده بودم نكره بودم،

 متر را 70زمين خالي بود كه امكان تير زدن در مسافت  ويم كه بيرون از خانه شان يكم برندوستا

رفتـيم و شـروع   گذاشـتيم و   قـرار  .كـنم  يجان داشتم كه در آن مسافت تيراندازيخيلي ه ،داشت

تيرش  نهايتاً ،دتيرانداز در پرتاب تير خطايي بكن متر اگر 30در مسافت ( .م به تمـرين يكرد

 ،متر ديگر اين شكلي نبود 70اما در مسافت  ،ي كنداثابت م 8يا  9از مركز هدف به امتياز 

خطـايي انجـام    ،در اين مسافت زماني كه شما در حال تمركز براي پرتـاب هسـتيد   اگر

بـه هـر حـال     )بدهيد امكان دارد تير شما به بيرون از سيبل برخورد كند و تيرتان بشكند

، مسابقه اي كه اعالم شده بود رفتم به روز 3متر كردم و بعد از  70من شروع به تمرين در مسافت 

ن مسابقه در آروكمان شهرتهران بود كه من نفر براي عضويت در تيم تي 4اين مسابقه براي انتخاب 
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مقامي بهتر از مقـام   360از مجموع  290كه براي اولين بار بود كه شركت مي كردم باثبت ركورد 

روز بود كه تمرين در  5ون حدود چ ،ناراحت نشده بودم البته اصالً ،بدست نياورم و انتخاب نشدم 6

ـ    70البته تمرين در مسافت  .ن مسافت را شروع كرده بودمآ ه مـن كـرد كـه    متر كمـك بزرگـي ب

 ايـن واقعـاً    .350امتيـازم رسـيده بـود بـه      .متر خيلي بيشتر شده بـود  30تيراندازي و ركوردم در 

درمـان اعتقـادي    همه آنهايي كـه بـه   ،دنيا مي رسيد همه ر اين خبر بهبله اگ ،پيشرفت بزرگي بود

هدفم اين شده  ،دممتر بو 70دنبال تمرين در  به به هر حال من .دحتما شاخ در مي آوردن دنداشتن

م و براي رسيدن به اين هدف شروع كردم بـا تمـام وجـود بـه تمـرين      وبود كه بهترين تيرانداز بش

و  د كـه اعتيـاد درمـان دارد   چون مي خواستم كه همه ببينن ،انگيزه ام خيلي زياد شده بود .كردن

دوسـتم كـه    ديگر روزها براي تمرين مي رفتم به منـزل  .است قطعي ،درمان اعتياد از راه مناسب

 كـامالً  انحريفـ  ،هدر اولـين مسـابق  . دور برگشت مسابقات شروع شـد  .متر داشته باشم 70تمرين 

ماه  تمرين جلـوي   5 ،4 با حدوداًبا كساني كه ما  ،تيم ما شده بودند داخل جدي  متوجه تغييرات

سال تيراندازي مي كردنـد و برايشـان خيلـي     2دست كم  بقه مي داديم كساني بودند كهآنها مسا

مسابقات ليگ به خوبي پـيش   .سخت بود كه ما با اين مدت كوتاه توانسته بوديم از آنها جلو بزنيم

 سـيما  3متر برگزار شد كه به صـورت زنـده از شـبكه     70در اواخر تابستان يك مسابقه  .ي رفتم

 ،شروع كـردم بـه تيرانـدازي    ،ن مسابقه حضور داشتمدر اي 60پخش مي شد و من با لباس كنگره 

متـر پيشـرفت خيلـي خـوبي      70 ه از مسابقه اول گذشته بود من در مسـافت ماه ك 2ظرف مدت 

ن زمان مربي تيم ملـي كامپونـد آقـاي    در آ ،ابقه به مراحل نهايي برسمن مسانستم در آتو ،داشتم

دوي تيم ملي استعداد پيدا كنند كه به ار كايشان در زمين حضور داشتند تا ي ،يوسف آجرلو بودند

كمان نيمه حرفه اي و با تمرين هاي نيمه حرفه اي امتيـاز   من در آن مسابقه با يك ،دعوت كنند

بدست  متياز راا 336 توانستم  360در مرحله مقدماتي از مجموع  ،بسيار خوبي بدست آورده بودم

امتياز  340 در ايران بدست مي آمد حدواً ،قهرمانانن زمان بهترين امتيازي كه در بين در آ ،بياورم

  .بود
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  متر 70 -مسافتتمرين در 
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نفر برتر رسيدم و در اين مرحله به يكـي از دوسـتان    8به جمع و بردم  در مرحله حذفي حريفم را

البته تصويرم در هنگـام تيـر انـدازي از     .رسيده بودم پنجمنتيجه را واگذار كردم و در كل به مقام 

در آخر مسـابقه آقـاي    ،خيلي خيلي شاد شده بودم ،خيلي خوشحال بودم .تلوزيون پخش مي شد

شنيدم داشتم  وقتي اين حرف را ،كار دارم كه شماره تماس خودت را بده با تو ندآجرلو به من گفت

  ،پر در مي آوردم

  كه ندو گفت ندزنگ زد نم فرداي آن روز آقاي آجرلو به 

  .يه ادعوت شدتو به اردوي تيم ملي 

  .اتفاقي افتاده بود اينچنينبراي اولين بار در تمام دنيا  ...بله

من با خودم عهد بسته بودم  ،دوقتي اين خبر را به آقاي مهندس دادم ايشان خيلي خوشحال شدن 

 .دهم آقاي مهندس باشندمي  اين خبر را كه را كه دارم به اولين كسي كه هميشه هر خبر خوبي

ر و مادرم پد ،شوق آمده بودند خيلي سر دكنگره از اين اتفاق باخبر شده بودن در دوستانزماني كه 

ايـن   باز هم به ،بله باور كردني نيست !از خوشحالي معلوم نبود كه چي كار مي كردند هم كه ديگر

عمـر يـك   و تـا آخـر    كه اعتياد درمان قطعي نـدارد  دنشتد دامي پردازم كه تمام دنيا به اين اعتقا

                                                           .با تخريب زندگي مي كند مصرف كننده شخص

  ،ويران شده بود كامالً ،اين نظريه

سـت آورده بـودم وخيلـي خوشـحال     بد 60براي كنگره بله من اولين كسي بودم كه اين افتخار را 

  ، بودم

   .با كمان طرشت كه محل اردوي تيم ملي بودها مي رفتم به زمين تيراندازي  ديگر صبح

  

  



�از �
�م ���د �� و�  

 

٧١  

 

  حضور در تيم ملي

  

 

  .تيم ملي حضور در ن خوابي تااز كارت نم بگويم،امي تو در اينجا         
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  فصل هفتم  

  ن خوابي تا تيم ملياز كارت  

  

تيـر و   شروع كردم به تمـرين در كنـار قهرمانـان ورزش    ،باور كردني نبود ؟من خواب بودم يا بيدار

وقتي پدرم ديد  ،با هدايتهاي آقاي آجرلو باز هم داشتم پيشرفت مي كردم ،در حد تيم ملي ،كمان

  ..حرفه اي تهيه كنم كمان كامالً ولي را قرض كرد و به من داد تا يكجدي است پ قضيه كامالً

  .روحش شاد

بـه   كمـان  85خر مهـر و اوايـل آبـان    را دادم و قرار شده بود كه تا آحرفه اي  نكمايك  سفارش 

 به ما اعالم شد به مناسبت فرا رسيدن ماه مي باراني شده بود كه هوا ك ،در اين فصل .برسد دستم

 .النمتر داخل سـ  30در مسافت  ،مسابقه اي به عنوان جام رمضان برگزار مي شود ،رمضان مبارك

 .مسابقه شـروع شـد   ،لي زيادي بودندتعداد خي .در اين مسابقه شركت كرده بودند تير اندازان همه

قرار بر اين شد كه يك روز مسابقات دوره مقدماتي برگزار  ،زياد بود افراد شركت كننده چون تعداد

شـكر كـه در    خـدا را  .مرحله حذفي با هم رقابت كنند شركت در نفر برتر براي 16د و روز بعد وش

خبر به  اين ندداوم و باز با شدم و قرار بود كه فردا به مراحل حذفي بر چهارم نفر  مرحله مقدماتي

فقيت اين بود يكي از انگيزه هاي من براي مو اصالً .آقاي مهندس باعث خوشحالي ايشان شده بودم

روز بعد رسـيد و شـروع    .خوشحال كنم و اين به من انگيزه خيلي قوي مي داد كه بتوانم استادم را

نفر برتر شده  4 يعني جز ،رسيدم در مرحله حذفي هم باز به مرحله نيمه نهايي .هكرديم به مسابق

چـون   ،خوب بـود كه براي من خيلي  هم داشتيمپخش تلويزيوني  ،راحل نهاييبازهم براي م .بودم

ـ    60آرم كنگره  ،زماني كه تصوير روي من مي آمد   و باعـث   دمعلوم مي شد و خيلي هـا مـي ديدن

ن مسـابقه  در آ ؟چي است 60و در اين فكر بروند كه كنگره  دنوبا كنگره آشنا بشمي شد تا بيشتر 

البته قبل از شـروع   ،اما باز هم خيلي خوب بود ،من مقامي بهتر از مقام چهارم بدست نياورده بودم

 روز سرپرست تيم يك .اتفاق هم براي من افتاده بود كه كمي ناراحت شده بودم اين مسابقات يك

بعـد آقـاي    ،دبا هم بلند بلند حرف مي زننـ  دمن از دور ديدم كه دارن ،آقاي آجرلو را صدا زد ،ملي
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مـن ناراحـت    ،ييبيـا تمـرين   بـه  نيانمي تو كه ديگر :ندو با تمام ناراحتي به من گفت ندآجرلو آمد

  .نشنيدم و ديگر براي تمرين نرفتماما جوابي  ؟پرسيدم كه چرا ،شدم

  )!!!به طور رسمي به اردو دعوت نشده بودم من ن اين بود كهشادليل(

ن شـد كـه مـن همـراه بـا تـيم كـرج بـه آ         دوره مسابقات قهرماني كشور هم در قزوين برگزار يك

 ،ان رسيدباالخره ماه آب .دمبدست آور يخيلي خوب مسابقات رفتم كه چند روزي آنجا بودم و تجربه

وقتي كه كمان را آماده كردم و  ،هاي حرفه ايحرفه اي با تير كمان كامالً يك ،كمان من آماده بود

 ،ده بـود رتغييـر كـ   پرتـاب تيـرم   چـون بسـيار بسـيار    ،شروع كردم به تيراندازي باور كردني نبـود 

    به زبان سـاده تـر برايتـان بگـويم خيلـي حـال        ،راحت تر تير مي زدم ،ر شده بودتشم بييركوردها

  .مي داد

، زيـر  ام وجود تمـرين مـي كـردم   با تم ،چندين برابر شده بودانگيزه ام براي رسيدن به مراحل باال 

روز بـود كـه بـا     پـنج تازه  ،ماه آبان.29/8/85تا  ،فقط تير مي زدم ،م مهم نبوديبرا ،سرما در ،باران

  با ناممتربرگزار شد  70مسابقه اي در مسافت  .تير مي زدم كمان جديد

  ،)بزرگداشت ياد و خاطره عالمه محمد تقي جعفري(

در ايـن   ،اين مسابقه با حضور همه اعضاي تيم ملي و ديگر تيراندازان از تمـام كشـور برگـزار شـد     

در اين زمـان بـه    .من به فينال مسابقه رسيده بودم ،مسابقه كه بازهم پخش زنده تلويزيوني داشت

ي كه مربـي  يك خانم و آقاي كره ا .آقاي آجرلو از تيم ملي رفته بودنددليل اتفاقاتي كه افتاده بود 

اين عزيـزان در حـال    يهردو ،هده گرفته بودندع را هم بر گري تيم كامپوندمربي د،تيم ريكرو بودن

از دسـت دادم و بـه مقـام دوم     امتيـاز را  3من با يك اشتباه كوچـك   .دتماشاي من و حريفم بودن

ره توسـط  كه در كنگـ  بود اولين حكمي اين و يك حكم قهرماني كسب كردم، نقره رسيدم و مدال

  .يك مسافر بدست آمده بود

  .م مهم بوديخيلي برا 



�از �
�م ���د �� و�  

 

٧٤  

 

  



�از �
�م ���د �� و�  

 

٧٥  

 

پخـش شـده    3فيلم مسابقه را كه از شبكه  من بعداً البته ،زماني كه مسابقه در حال برگزاري بود 

 تصوير از پشت ،من در حال تير زدن بودم ،مي داد يدم كه رئيس فدراسيون داشت گزارشد بود را

ن لحظـه رئـيس   يك دفعـه در آ  ،مشخص بود كامالً 60آرم كنگره  ،داشت نشان مي داد سر من را

در آن  ،ن جاي هـدف اثابـت كـرده بـود    تير من به بهتريرا برد و هر سه  60راسيون اسم كنگره فد

 ؛فكر ميكردم و در ذهنم مي گفتم فيلم بودم به اهميت نقش رسانه كه در حال ديدن  لحظه 

  

  كه

  ؟پيام رهايي از مواد مخدر را از اين رسانه داد ميشود  ه جوريچ 

ن خـواب  يا كارت ه مي شدداد اننش تلويزيون از يك مصرف كننده راتصويري  چون تا آن زمان هر 

   پزشك و روان پزشك مي نشسـتند و معتـاد را مقصـر جلـوه     دو يا سهبيچاره بود يا در يك برنامه 
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ـ      ددادن مي م       و برنامـه تمـا   دو هر چي دلشان مي خواست مي گفتند و بـراي هـم دسـت مـي زدن

به هر حال من حكم قهرماني و   .به خودش مشغول كرده بود كامالً ذهن من را ،اين قضيه .مي شد

خيلي  .و كنگره كردم ايشانقديم به مدالم را در روز چهارشنبه كه جلسه خود آقاي مهندس بود ت

ن روز خبـر  فـرداي آ  .و اعضاي كنگره شده بودم ي مهندسبودم كه باعث خوشحالي آقاخوشحال 

ست يك مسـابقه  رسيد كه فدراسيون تيروكمان براي انتخاب اعضاي جديد تيم ملي كامپوند قرار ا

بـراي   ديگـر  ،يگ خيلي پيشرفت كرده بـوديم اين ماجرا ها ما در ل با همزمانركورد گيري بگذارد 

روي تيم ما حسـاب ويـژه اي     ،يك خطر جدي نگ تفريح نبوديم بلكه خطر بوديمتيمهاي مقابل ز

روز ركـوردگيري رسـيده    .با تمام قدرت .باز مي كردند و رو به باال در جدول در حال حركت بوديم

يـك دفعـه ترسـي     ،مـادرم نشسـته بـود    ،ه بودمصبحانه نخورد ،صبح از خواب بلند شده بودم ،بود

 ؟ اصالًنم چرادا؟ گفتم نمي مادرم گفت چرا ،موم برهنمي خوا :به مادرم گفتم ،گرفتوجودم را فرا 

ا تمام محبتي كـه  ؟ مادرم بم چيوشكست بخورم يا دعوت نش م ووباز دوباره بر اگر ،ومبراي چي بر

 ،بـزن  توكل به خدا كن و برو براي آقـاي مهنـدس تيـر    :هدايت كرد و گفت در وجودش بود من را

  ،بزن براي كنگره تير

   ،ن لحظه گفتمهما ،بغض گلويم را گرفت ،اين حرف روي من خيلي تاثير گذاشت 

  .خدايا توكل به خودت و رفتم                           

  ...بله توكل

  در جهان ما تفكر قدرت مطلق حل نيست،

  .تواَم با رفتن و رسيدن آن را كامل مي نمايد

  )وادي پنجم(                                                                      
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كه كارمان را به بهتـرين شـكل    ...همان مطلبي كه ما در وادي پنجم با آن بر خورد مي كنـيم 

شدم بايك صحنه عجيب مواجه وقتي وارد زمين  ...دهيم م بدهيم و خداوند را وكيل قرار انجا

 100نزديك به  حدوداً ،دشركت كننده آمده باشباورم نمي شد كه اين همه  ،چقدر آدم !واي ،مشد

بايـد زود   ،بودم هم شنبه بود و من نگهبان جلسه دو ن روزآ ،شايد كمي كمتر يا بيشتر ،يمنفر بود

شـايد   ،يبـي داشـتم  من احساس عج .ركوردگيري شروع شد ،انجام مي دادم و برمي گشتم كارم را

يـك   ،مـي كنـد    و حمايت ت باشد، اما احساس مي كردم يك نيرويي من را هدايتتوصيفش سخ

سمت چپ من يكي از اعضاي تيم ملي بود و سمت راستم هـم   ،به من كمك مي كند نيرويي دارد

و حرفهـايش در گوشـم    مادرم در زهنم مـي چرخيـد   تصوير اما  ،يك ذره ترسيده بودم ،همينطور

 2 ،پرتاب مي كردم تصوير آقاي مهندس دژاكام جلوي چشمم مي آمدهر تير را كه  .زمزمه مي شد

اند قلق به آن معنا است كه براي تنظيم كمان اجازه پرتاب چنـد تيـر   ( داند قلق براي ما داده بودن

تيـر اول را پرتـاب    ،راند اول داور اجازه پرتـاب را داد  ،مرحله اول مسابقه شروع شد )داده مي شود

 10تيـر چهـارم    Xتير سوم  Xتير دوم  )10امتياز ( Xه كنارم بود نگاه كردم كردم توي دوربيني ك

وقتي كه همه با هم رفتيم براي ثبت امتياز ديدم كه همـه   ...60امتياز  10تير ششم  10تير پنجم 

بدسـت آورده   چون در مرحلـه اول بهتـرين امتيـاز را    ،خودم باورم نمي كردم ،ها به من استنگاه 

خيلي  ،آفرين ،ماشاءاهللا دبچه ها همه مي گفتن. يراندازي خودم شاخ در مي آوردمداشتم از ت ،بودم

امتياز كمتر شروع شد و در پايـان از  دو امتياز و يا  يكمراحل بعدي به همين شكل با  !عالي زدي

 ،عجيبچقدر  ،چقدر زياد ...! واي ،امتياز بدست آورده بودم 342امتياز در مرحله اول  360مجموع 

مرحله دوم مسابقه آغاز شد و باز به همـان   ،رمون موقع خودم را به نگارش در بياانم حس آنمي تو

در مجموع بـا يـك امتيـاز كمتـر      ،شده بود 344در پايان امتيازم  ،كمي بهتر تيرزدم حتي شكل و

ركورد  2من مقام  .مسال مشغول به تيراندازي بود 15نسبت به يكي از اعضاي تيم ملي كه حدود 

حركت  به سمت كنگره و وسايلم را جمع كردم سريع ،مخيلي خوشحال بود .گيري را بدست آوردم

دم و سريع رفـتم پشـت ميـز و    رسي پنجاما ساعت  .م خدمت آقاي مهندسومي خواستم بر .كردم

بود و همان ركورد را در يك مسـابقه   345تا  340ن موقع ركورد آسيا بين آ ،جلسه را شروع كردم
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همزمان من پشـت   ،تشريف آوردند پائين ي مهندسيك ساعت بعد آقا .زده بودم ،مي و سخترس

همه  ،به تشويق ددوستان با تمام انرژي شروع كردن ،بلندگو اعالم كردم كه چه اتفاق بزرگي افتاده

  .دخوشحال بودن

  .بايد به تيم ملي دعوت مي شدم چون با اين امتياز من حتماً 

آخـرين روز مسـابقات    ،پنج شنبه همـان هفتـه   ،دمنتظر بودم كه از فدراسيون با من تماس بگيرن 

   ،ن مسابقه شگفتي ساز شديمبود كه همراه با تيم كنگره در آ ليگ تهران

هم  خود من ،درهم شكسته بوديم پنج بر صفركه قوي ترين تيم گروه ما بود با نتيجه  تيم مقابل را

مسابقه يكي از بچه  پايان ،خيلي خوشحال بوديم .بدست آورده بودم را 358امتياز  360جموع از م

م وكه از شنبه بر دبه من زنگ زدن :گفت !.؟ گفتم نهداز فدراسيون به تو زنگ نزدن ،عباس :ها گفت

 به چند نفر ديگر هم :گفت .هفتم :؟ گفتتو چندم شده بودي :گفتم به او ،در اردو تيم ملي تمرين

امتياز از من پـائين تـر زده   دستكم هشت  د،من ركورد پائين تري داشتننها همه از آ .دنه ازنگ زد

از  .دگفتم شايد شنبه زنگ بزنندوباره  ،آره :؟ گفتمداده بودي ه تلفنت راشمار : گفت نم ، بهبودند

ليگ تهران را خدمت آقاي  ه حركت كرديم و خبر مقام دومي درنجا خارج شديم و به سمت كنگرآ

  .مهندس برديم

به يك فرد رها شده بـه تصـوير   در كمك  يعني جامعه را ،دارم كه نقش ديگراندر اينجا من قصد 

  .تعيين كننده باشد اند، كه چقدر مي توبكشم

، يك ماه دو هفته گذشت .خبري از تلفن نشديك هفته گذشت  ،شنبه شد اما خبري از تلفن نشد

كه  دنويو به من بگ حالم بد شده بود تا آن موقع اميد داشتم كه تلفني بشود! خبري نشد گذشت،

ـ  .خودم به يكي از دوستانم كه دعوت شده بود زنگ زدم ،اما هيچ خبري نشد ،بيا به تيم ملي  ه اوب

، آخر شب بود كـه بـا   مهخبر مي د بسيار خوب، به تو :؟ گفتدنه ادعوت نكرد ببين چرا مرا: گفتم

رئـيس   :؟ گفـت شـده  مگـر چـه   :گفـتم  ،يم اما نارحت نشوويمي گ برايت :گفت .تماس گرفت من
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دفعـه مـن از    يك ،نيم به تيم ملي دعوتش كنيمانمي تواست  معتاد اوچون  است فدراسيون گفته

مـن   .اسـت  زده همـين حـرف را   دقيقاً :گفت ؟گيچي مي  :با صداي بلند گفتم وم بلند شدم يجا

ـ  به سمت اتـاق مـن   درمكه پدر و ما به طوري ،شروع كردم به فرياد كشيدن بـا نگرانـي    و ددويدن

 ،دفعه زدم زيرگريه بعد يك ،كه شده بودموچون ش ،كردم؟ من يك لحظه سكوت چي شده: دگفتن

ز من گرفته ا ،مال من بود حقي كه ،كشيبه خاطر حق  ،گريه اي از اعماق وجودم ،گريه كردم يآر

ه تـاز  )اما كامال به درمان رسيده بودم( ،كه من سابقه مصرف مواد داشتمدليل اين شده بود، فقط به

 ،مهسـت  مصـرف كننـده   د كه من هنوز يكا فكر مي كردنهنآ ،زده شده بود به من تهمت ناروا هم

خرد شده  ،داغون شده بودم ،م شب نخوابيدمتما ،تغيير كردمدفعه من  انتون روز بدنبيند يكچشم

ن بحران شكر مي كنم كه در آ خدا را ،ودشكر كه درمانم كامل ب را خدا !شكست خورده بودم ،بودم

آدم  شايد اگر يك ،مدمعلوم نبود كه چه باليي سرم مي آآقاي مهندس داشتم وگرنه  استادي مانند

بعـد رفـتم    صـبح روز  !شـايد  ،ن اتفاق معتاد مـي شـدم  دم و سابقه مصرف نداشتم بعد از آسالم بو

ايشان هم از ايـن اتفـاق نارحـت شـده      ،آقاي مهندس و جريان را براي ايشان تعريف كردم خدمت

  كه؛داما با كمال آرامش به من گفتن ،دبودن

تو به كارت ادامه بده كه همين را ثابـت   ،نارحت نباش و به كارت ادامه بده ،اشكال ندارد 

 ي و تحت هيچ شـرايطي ه او تو به درمان قطعي اعتياد رسيد عتياد درمان داردكني كه ا

  .ستهاين وظيفه تو  ،هين بداين را بايد به همه نشا ،دوباره برگشت نخواهي كرد

 چون من با تمام وجود به ايشان ايمان ،روي آتش دانگار آب را ريختن ،با حرف هاي آقاي مهندس

كه ناراحت نبـاش هـم    :دبه من گفتن ي مهندسدر همان مسابقات ليگ بود كه آقا ،دارم داشتم و

ن حرفها شايد باور آ .خواهند شناخت هم تمام دنيا تو را ،يوي هم سفر خارج مي رومعروف مي ش

 ، شايد اگرنشان نداديمهيچ عكس العملي  به همين خاطر .اما ايمان داشتم ،م خيلي سخت بوديبرا

ي امـا بدسـتور آقـا    ،مـي كـرد  بپـا   هيـاهو  و جالاين اتفاق افتاده بود كلي جن ،فرد ديگر براي يك

بـه  من  ي مهندسبه فرمان آقا .است اتفاقي افتاده كه انگار نه انگار ،ما هيچ كاري نكرديم مهندس
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ثابـت كنـيم كـه همگـان بـاور       ما قرار بود چيزي را ،دمندااز دست  تمرينات ادامه دادم و اميدم را

  ،اعتياد قطعي يعني درمان، نداشتند

 60كنگره  ورزش در ،سپري مي شد و مي گذشت روزها .پس بايد در عمل اين را نشان مي داديم 

شنا  ،دارت ،تنيس روي ميز ،مثل باستاني ،ورزشهاي جديدي شكل گرفته بود ،داشت رشد مي كرد

هر ساله در  .مشهود بود ه جلو حركت مي كرديم و اين كامالًروب ما كامالً. ديگر رشته هايو خيلي 

در  .مراسمي در سرتاسر دنيـا برگـزار مـي شـود     ،سالروز جهاني مبارزه با مواد مخدر ،تيرماه پنجم

مراسـمي در سـالن شـقايق كـه مقـر       ،1386تير  5 يعني در اين روز ،كشور ما هم به همين شكل

همايش هاي ستاد مبارزه با مواد مخدر است برگزار شد كه مقامات و مسئولين نهاد هاي مختلـف  

كل  وقت فرماندهاتفاق خيلي مهمي كه افتاده بود اين بود كه . ر اعتياد در آنجا حضور داشتنددر ام

اتفاق خوشايندي بـود   و اين كامالً ندشده بود ،دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر ،نيروي انتظامي

ر نقـش پررنگـي      به اين دليل كه برادران ما در نيـروي انتظـامي هميشـه در اعتيـاد و مـواد مخـد      

 هميشه با مصرفمي بردند بازداشتگاه  بهدستگير مي كردند و  قع كه ما رااچه در آن مو اند،داشته 

صل در كنار و درا دارتباط نزديكي داشتند و چه االن كه مسئول اين دستگاه شده بودن ،مواد هكنند

د و مـا خيلـي از ايـن قضـيه     اين كمك بسيار بزرگي براي درمـان اعتيـاد بـو    .ما قرار گرفته بودند

مسائل را به گونـه اي  نجايي كه آقاي مهندس هميشه از آ ،شروع شده بود مراسم .خوشحال بوديم

ن از سـتاد خواسـته بودنـد كـه اجـازه      ايشا ،در به ديدن آن مسائل نيستمقا ينند كه مامي ب ديگر

يق بگـذاريم تـا بـه    يك سـيبل تيرانـدازي در حيـاط سـالن شـقا      ،بدهند تا ما براي معرفي ورزش

بصـورت حرفـه اي ورزش مـي     ،بعد از درمـان  60ميهمانان محترم نشان بدهيم كه اعضاي كنگره 

سيبل تيراندازي را گذاشتيم  دوستان،ما به همراه  .كنند و اين اتفاق بزرگي است كه رخ داده است

       مـي داديـم و   آموزشـي  كمـان  مسئولي كه مـي آمـد بهـش يـك    و شروع كرديم به تير زدن و هر 

كـه ورزش   دوقت فكـر نكننـ   يك دشوار است و چقدر اين كار د كهنبزند تا ببين مي گفتيم كه تير

مي داديم خيلي  وقتي كه كمان آموزشي را به آنها .ني استورزش راحت و آسا ،يراندازي با كمانت

كه بچـه هـاي كنگـره چـه كـار       يري پرتاب كنند و تازه متوجه مي شدندن سخت بود كه تيشابرا
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 ،من هم مشغول تيرزدن بودم ،و مي رفتند دمي آمدن مسئولين يكي يكي .انجام مي دهند عظيمي

    مـي آينـد و   حواسـت بـه آدمهـايي كـه      ،حواست باشد :مي گفت نم كي داخل ذهنم بهيانگار  اما

واتي بـا  اآقاي كر يك دفعه ديدم كه يك ،ولي حواسم را جمع كردم ؟نم چرانمي دا ،باشد روندمي 

         نهـا را  آقـاي مهنـدس آ   ظـاهراً  .دنوكـه وارد سـالن بشـ    دنـ يآ مـي  دعينك به همراه چند نفر دارن

 نماينـده سـازمان ملـل در ايـران     : دگفتن نم به  د؟اين آقا كي هستن :من پرسيدم ،دشناختني م

(UNODC)  و  نـد كمـان داد  و بـه او  نـد كرد را دعـوت ايشان آقاي مهندس  ،كه چه جالب :گفتم

بـه   !دكمان را بكشن دنستنان حتي نتوايشا .آربرتيو بود ن آقااسم آ ،شروع كن به تير زدن : ندگفت

  ،دتير هم زدن هر سختي كه بود يك

  در سمت چپ آقاي آنتونيو دلئو-آقاي آربرتيو در سمت راست تصوير
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من هم شروع كردم به تير  بزن،تير  حاال تو :دگفتن ،جانم :گفتم ،عباس :دبعد آقاي مهندس گفتن 

كه  دگفتن زبان انگليسي دفعه د و يكو تعجب كرده بودنبرتيبله آقاي آر ،شنيدم   وا   صداي ،زدن

    :گفـتم  ،ايسـتاده بـود  متـرجم كنـارم    ،بعد من رفتم جلو ،خنديديم همه تو رابين هود هستي و ما

ن ترجمـه  برايشـا  لطفـاً  ويممـي گـ   زي كههر چي :؟ گفتمچي :ندگفت ،دزحمت بكشي شود يك مي

سـرم   بـر  از اينكه چه بالهـايي  اعتيادم گفتم و ابتداياز  ،من شروع كردم .ندموافقت كرداو  د،كني

شما  :گفتم م به اويآخر حرفهادر  ،مي كرد جب هم گوش مي داد و هم نگاهو با تعبرتيآر ،بود مدهآ

سراغ داريد كه اعتياد پيدا كرده  اين دنياي بزرگ كسي را در :تمگف ز در دنيا خبر داريداز همه چي

كـه   ؟ گفترسيده باشد و بعد به قهرماني در سطح ملي )درمان قطعي( و بعد به درمان برسد باشد

 كار رااين  حتماً :گفتبا لبخند  ؟به دنيا مخابره نمي كنيد پس چر اين اتفاق مهم را: من گفتم ،نه

فكـر   هم مثل بقيه قول هاسـت و ديگـر بـه آن    اين قول :پيش خودم گفتم من هم .مهد انجام مي

 زش ايرانيان قرار شده كه شروع بشودخبر رسيد كه اولين دوره المپياد ور 1386اول مرداد . نكردم

كه از طرف تيم استان تهران كه در مسابقات شركت كنند  نفر 3و در رشته تيراندازي براي انتخاب 

يكي از شهرهاي توابـع   )نقلعه حسن خا(شهر قدس در د بود كه مسابقات اوايل مردا. برگزار بشود

براي شركت در  شدم و انتخاب را بدست آوردم 3مقام ن مسابقه من در آ ،ستان تهران برگزار شدا

خيلي باشكوه  ،شد نجا مسابقات برگزارآ .م به شهر كرمانيبه همراه تيم تهران رفت ،المپياد ايرانيان

بود تا بـه   تمام اين مدت سعي من بر اين ، درار باال داشتم ورزش مي كردمدر يك مرحله بسي ،بود

     ، با رفتـار خـوب و بـا كمـال احتـرام در مسـابقات حاضـر        عمل بپوشانم فرمان آقاي مهندس جامه

ديـدم كـه رئـيس    ، شـد  ، روز دوم مسابقاتتم ثابت كنم كه اعتياد درمان داردمي خواس ،مي شدم

سريع به اين فكـر افتـادم    ،نبود فردي حول و حوش ويندلي نشسته بود و ص سيون روي يكفدرا

سالم رفتم  ،اين كار را انجام دادم به سرعتو  شايد نظرش عوض شود ،وم با ايشان حرف بزنمكه بر

  .كردم

 :؟ گفـت را بگيـرم  شـما  نم چنـد لحظـه وقـت   امي تو :گفتم ،سالم :، گفتندعينك آفتابي زده بود 

به همين ترتيب بـود   ،چقدر تيرانداز داريم 60كنگره  شما مي دانيد كه ما االن در :گفتم ،بفرمائيد
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 ند، داشـت ندو به من نگاه كرد ندبرداشت چند دقيقه عينكشان را از بعد ،آغاز كردم باب سخن را كه

 د ديگرنوشنجا درمان مي آنهايي كه آ :نديك دفعه از من پرسيد ،نداز حرفهاي من تعجب مي كرد

ايشـان  را   شنيدم منظـور  تا اين سوال را؟ برگشت به اعتياد ندارند ، ديگرچيزي مصرف نمي كنند

و فهميدم چرا  ه بودنددعوت نكرد ميدم چرا سال گذشته من را به تيم ملي فه ،متوجه شدم كامالً

   ،مهكه اين مسير را ادامه بد ندآقاي مهندس به من گفت

  

  .به اميد ديدار :ندچگونگي درمان را توضيح دادم و بهم گفت كامالً من براي رئيس فدراسيون

  

 .در رشته كامپوند بدست آورديم ما در آن مسابقات مقام سوم كشوري را
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و ايشان فرمودند كـه تـو كـار     گفتم ي مهندسمن همه اتفاقات را خدمت آقا ،به تهران برگشتيم 

بـاز خبـر    ،م شدن المپياد ايرانيانچند هفته پس از تما .كردي و ادامه بده و منتظر باش خودت را

فدراسـيون ركـورد گيـري     ،است برگزار بشـود  رسيد كه براي مسابقات آسيايي كه در اصفهان قرار

ن مسابقات نفـر  من هم شركت كردم كه در آ ،ابقات بفرستندبه مس نفر برتر را 4است كه  گذاشته

 ن روزفرداي هما ،اما اينطور نبود ،دفعه قبلي مي شودهم مثل  پيش خودم گفتم كه باز ،شدم سوم

  تيم ملي دعوت شد و به طور رسمي از من براي حضور در

  .وارد تيم ملي تيراندازي با كمان جمهوري اسالمي ايران شدم من رسماً 

صحبتهاي من در كرمان  مرحله رسيده بودم، به عنوان اولين درمان شده در سطح دنيا كه به اين 

 ،كـاري اينجا به اين نكته مي رسيم كه براي هر  دقيقاً ،كرده بود با رئيس فدراسيون كار خودش را

بـه هـر    .و اگر راهنمايي آقاي مهندس نبود اين اتفاق هرگز نمي افتاد انسان احتياج به راهنما دارد

بود كـه بـا همسـرم     86در همان سال  ،چون اتفاق بزرگي رخ داده بود ،حال همه خوشحال بوديم

 يه درمـان داشـت شـكل           قضـ  چـون كـامالً   ،شـكر داشـت   جـاي  م بسياريآشنا شدم كه اين هم برا

به فكرم هم نمـي رسـيد و خداونـد را     چيزي كه اصالً ،تشكيل خانواده داده بودم ديگر ،مي گرفت

با تمام وجود از من حمايت كـرد تـا    سر راه من قرار داد كه به دليل اينكه كسي را ،ر مي گويمشك

 ،شماره ناشـناس بـود   .ردروز تلفن زنگ خو در همان موقع بود كه يك ،يم برسمبه اهداف كنگره ا

      زنـگ   (UNODC) از دفتـر سـازمان ملـل    :نـد و گفت نـد كرد المخانمي پشت تلفـن سـ   ،بله :گفتم

و يـ ترآقاي آرب : دگفتن ،بله : گفتم ،نبودمو رتيآرب آقاي به فكر اصالً ،دفعه تعجب كردم يك ،مي زند

 .با جرم و مواد مخدر سـازمان ملـل   به دفتر مقابله ريدوبيا كه شما براي مصاحبه تشريف دخواستن

خـانمي از اتـريش    يك ،رفتمو به آنجا ، چشم :گفتم ،هم باورم نمي شدباز ،اتفاق جالب دوباره يك

كه : ندبعد به من گفت ،تمام ماجرا را تعريف كردم ،آمده بودند و شروع كردند از من سوال پرسيدن

به هر حال خداحافظي كرديم و من  !؟  اصالً قابل باور نيستامكان دارد چگونه !خيلي عجيب است

ور بودم و وارد سال نفر برتر كش 5 ، ديگر جزمن به كار خودم ادامه دادم ،نشدآمدم و ديگر خبري 

دوباره با من از دفتر سازمان ملل تماس گرفتنـد و دوبـاره   بود كه  87، خرداد سال شده بوديم 87

            ،نـد بـه كنگـره هـم آمد    ايشـان  حتـي  ،ميآقـاي آلمـاني مفصـل صـحبت كـرد      يـك  با و من رفتم

وقتي كه عكسهاي قـديم را  نشـان دادم    ،ويمكه من راست مي گ ندوند كه مطمئن بشمي خواست

  .خبري نشد رفت و ديگر او باز هم .ه بودشد انباورش كامالً گريد
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  فصل هشتم

  نقش ورزش در درمان اعتياد     

   

خـارج از  يك سفر  درآقاي مهندس  ،ن مراسمقايق برگزار شده بود كه قبل از آمراسمي در تاالر ش

   ،ن مراسم حضور نداشتندبودند و در آكشور 

هي كه ن بدكه نشانيبراي ا، تو مراسم مسئولين آمدند كه اگر در :داما قبل از رفتنشان به من گفتن

هديـه   را كه گرفته اي، به آنهـا  اييتا از مدال ه 2 اد نقش مهمي دارددرمان اعتي چقدر ورزش در

   !سوپرايز باز هم يك ،فت انگيز از آقاي مهندسفكر شگ باز هم يك ،كن

ير با حضور آقاي علي آبادي رئيس وقت سازمان تربيت بدني و آقا احمدي مقدم دب همايش مراسم

برگزار شـد   60ي كنگره كل وقت ستاد مبارزه با مواد مخدر و مسئولين زياد ديگري به همراه اعضا

اعضـاء   سـخنراني  بود كه با  ي و درمان اعتيادنقش ورزش در پيشگير ،ن همايشكه موضوع آ

شروع كردم  ،براي صحبت كردن و اين اجازه داده شد را درخواست كردممن هم وقتي  ،شروع شد

كـه در سـطح ملـي     :گفـتم  و براي همه توضيح دادم .م افتاده بود صحبت كردنياز اتفاقاتي كه برا

  مطرح كردم بدين شكلدارم ورزش مي كنم و در نهايت به سفارش آقاي مهندس 

يكي به آقاي علي آبادي و يكي ديگر را به آقـاي   كسب نموده ام، من دو مدال را كه با زحمت :كه 

  .ا را به گردن اين عزيزان انداختماحمدي مقدم تقديم مي كنم و رفتم مداله
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  اهداي مدال

 

ورزش را انجـام بدهنـد    ،انكه بعـد از درمـ   هدف اين بود كه براي كساني كه خواستار اين هستند

با سازمان تربيت بدني بـراي    و همين كار باعث شد تا ستاد مبارزه با مواد مخدر كاري انجام بدهم

اقدام كنند و آنهـا را در خـدمت ايـن عزيـزان      عدد ورزشگاه براي رها يافتگان از اعتياد 31ساخت 

  .بگذارند

  .خبري از اين ورزشگاه ها نيست 20/10/1389اما تا اين تاريخ 

 يـك  ،بدهـد كـه بـراي ورزش رهايافتگـان    اما من اميدوارم كه روزي اين اتفاق در كشـورمان رخ   

تا بتوانيم اين اتفاق مهم را بـه ديگـر    شكل مناسب پيدا كندسازمان مخصوص درست شود تا يك 

به اميد  ،كشورهاي دنيا منتقل كنيم كه شايد راهي براي رهايي تمامي انسانهاي دربند اعتياد باشد

  .آن روز
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بـاور   آنـرا  به شكل بسيار خوبي رسيده بود تا جايي كه هيچ كس 87در سال  60ورزش در كنگره 

 دكساني كه به رهايي رسيده بودنـ توسط  ،تيمهاي ورزشي ،رشته هاي فعال ورزشي ،هم نمي كرد

شـد اجـازه   فر دوم نمـي  بر اين بود تازماني كه شخص وارد سدر قديم رسم  .دوارد ورزش مي شدن

ديد آقاي مهنـدس و  شد؛ اما با صالحرا بعد از درمانش شروع مي  نداشت و ورزش ورزش كردن را

، سفر اولـي هـا هـم    ورزش به درمان كمك بيشتري ميكند كه و تجربه واقعي و علمي، با اين نيت

مسـابقات جـام    ،در همـان سـال   .ديد راهنمـا البته با صالح ،داجازه ورزش كردن را پيدا كرده بودن

برگزار شد كـه از چنـد تـيم بـراي شـركت در ايـن        60مسافر براي رشته ورزشي راگبي در كنگره 

چون بـراي   ؛محسوب مي گردد نگينورزش راگبي يكي از ورزشهاي س .مسابقات دعوت بعمل آمد

 نيشخص بايد بتواند توانايي باالي جسماني داشته باشد و از سرعت و قدرت ذه ،انجام اين ورزش

شخص مصرف كننده موادش قطع شود آيـا   ب كنيد اگر يكحاال شما حسا .بر خوردار باشد خوب

  توان راه رفتن دارد؟

  !ورزش سنگينياينچنين چه برسد به انجام 

.. .شيشـه  ،كـراك  ،بله تمامي اعضاي تيم راگبي در كنگره از مصرف كنندگان مواد مخدر بوده انـد 

كاري بايك مصرف كننده انجام مي دهد كه  ،اما درمان درست ،ان استكه نابود كننده انس يمواد

گـر ايـن روش يعنـي درمـان     من اطمينان دارم كه ا ،شي مي شودروزي تبديل به يك قهرمان ورز

ما شاهد اين خواهيم بود كـه ورزشـكاراني در    ،در تمام دنيا صورت بگيرد )D.S.T( دريجي اعتيادت

روزي خواهد رسيد كه همانند مسابقاتي كه در سطح  .سطح قهرماني شروع به ورزش خواهند كرد

ني بـه  و فقط و فقط زمـا  ،بشودمسابقاتي با عنوان المپيك رهايافتگان برگزار  ،دنيا برگزار مي شود

جسم و روان و جهان بيني به تعادل  يعني ،شكل بگيرد ،درمان درستاين مهم دست مي يابيم كه 

  .به كارهاي بزرگ بزند برسد تا شخص بعد از درمان بتواند دست

و به فكر نجـات انسـانها از بنـد     اميد وارم كه همه دست به دست هم بدهيم تا به اين مهم برسيم،

اميد دارم كه روزي به تمام كشور هاي دنيا سفر كنم و اين پيام  .نه چيز ديگري .تاريكي ها باشيم

  .بزرگ را به آنها برسانم

  .به اميد خداوند
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  نهمفصل 

  الگوي جهاني بازتواني            

  

ن شب  يكي از شـبهاي  آ  ،بود 87مرداد  10تاريخ  ،يميك شب به همراه همسرم منزل مادرم بود 

، آقـا  يكـي از دوسـتان كنگـره اي    ،تلفن منزل به صـدا درآمـد   ،بود در زندگي من فراموش نشدني

 ،بوديم ما تعجب كرده ،كه مژدگاني مي خواهم :مي گفت و استديدم خيلي خوشحال  ،بود رحمت

كه  :ندحمت گفتبه هر حال آقا ر ،زنيم كه چه چيزي اتفاق افتاده استب نمي توانستيم حدس اصالً

  نوشته شده بود؛مون من با اين مض به  بي راجعمطل ،در يكي از سايتها

  ،الگوي جهاني بازتواني ،يك جوان ايراني

  ،سازمان ملل باالخره اطالعيه اش را وارد سايتش كرده بود ،بله درست است

به عنوان الگوي جهـاني  دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد يك جوان ورزشكار ايراني را  

 ،پرايز ديگـر سو بازهم يك ،باورم نمي شد ن اصالًخود م ،كه شده بوديموما ش ،بازتواني معرفي كرد

از خوشحالي آقاي  ديگر ،افتاده بود بزرگ اين اتفاق و ،ز شده بوداآغ جديدحركت نو و باز هم يك 

نسـته  ااين خوشحال بـودم كـه تو   از .يمبود شده خيلي خيلي خوشحال ،موينم بگامهندس نمي تو

چند روز از اين ماجرا نگذشته بـود   ،داشت زياد م جاي شكريبرا ،ام كنگره را به دنيا برسانمبودم پي

د و پيامهـاي  دنـ شده بودند خوشـحال بو  داركساني كه خبر همه سايتها رفته بود و بهكه اين خبر 

 ،بفرمائيد : گفتم ،زنگ خورد مگذشت كه ديدم تلفن روز از اين ماجرا 5يا  4 .فرستادند تبريك مي

خواست و من با اجازه از  همشهري براي مصاحبه از من وقت  از مجله خانواده يديدم كه خبرنگار

  .قبول كردم ،آقاي مهندس
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يك خبرنگـار بـا مـن تمـاس      ،رهمان موقع كه براي اولين با از هم كهالزم است برايتان توضيح بد

ام را انجـ بدون اجازه آقاي مهنـدس هـيچ كـاري    تا همين لحظه كه در خدمت شما هستم  ،گرفت

دست  ايشان و اين باعث شده كه بدون مشاوره ه استبود و اين راز موفقيتم ،و نخواهم داد ام نداده

  .نزنم يكار هيچ به

مطالـب در   شـايد همـه   ،داستان زندگيم را پرسيد و نوشـت  ،به هر حال خبرنگار آمد و شروع كرد

و هر كدام از اين ها دروازه اي بودنـد بـراي    ،همانند يك زنجير به هم وصل بودند مورد زندگي من

  .بود مهربان حركت بعدي و اين از الطاف خداوند

   ،مطلبي با عنوان ،همشهري خانواده مجله 23/5/87

  يك مسافر ،عباس هستم

 ،مبـازهم خوشـحال بـود    ،كه داستان زندگي من و تيم ملي و سازمان ملل را نوشته بود چاپ كرد 

همـه   .ورزش چه نقشي مي تواند داشته باشد ،كه بعد از درمان اين قضيه محكم تر مي شد،چون 

يا  ،صحبت ميكرد اي مجله اي يا روزنامه تا آن موقع هر كسي در .ه دست هم داده بوددست ب زچي

كه به صورت تخصصي درس اعتيـاد  ( و روان شناس بودند ين پزشكاعتياد و يا روا ترك هايدكتر

اعضـاي كنگـره تجربياتشـان را در اختيـار      ،مدتي بود كه در مجله شادكامي ولي )را نخوانده بودند

كه مجله زماني  .تا خيلي بازتاب بهتري پيدا كرد 2شد يكي  زماني كهاما تا ،دديگران قرار مي دادن

وشـحال  و اين يعني پيام رهايي و خيلي خ دن اين مجله به كنگره آمدنچاپ شد خيلي ها با خواند

زماني كه آقاي مهنـدس   ،آغاز ماه مبارك رمضان بود ،نيمه شهريور .چند روزي گذشت .كننده بود

و اين براي من  و درمان تدريجي شكل گرفته بود آغاز نموده بودند را خودشان دژاكام سفرتدريجي

باب بزرگـي   ،87مبارك رمضان  ماه در چون ،ماه مهماني خداوند است واقعاً ،گوي بزرگ بوديك ال

دو روزي مانده بود  .براي من باز شد كه اثرات آن بسيار با شكوه بود كه برايتان توضيح خواهم داد

مه تازه از برنا .ندمعرفي كرد خودشان را كه ديدم  يك خانم ،ردبازهم تلفنم زنگ خو ،به ماه مبارك

ماه مبارك در برنامه تازه ها  كه بطور  سومكه در روز  نددعوت كرد سيما و من را يكها  از شبكه 
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م خيلي يبرا .اجازه گرفتم از آقاي مهندس اول ،طبق  روال. شركت كنممستقيم پخش هم مي شد 

يـاد حرفـي كـه      به ن لحظهدر آ ،ومبر چون براي اولين بار مي خواستم جلوي دوربين ،بودجالب 

حلقـه اشـكي در چشـمانم شـكل      .در خانه به مادرم زده بودم افتادم و زماني كه در سفر اول بودم

   .ي بدنم شكر ايزد منان را مي كردتك تك سلولها ،گرفت

 پنج شنبه بود كه رفتم به صدا و سيما به عنـوان  .بود خواهد آغاز كارم ،اما مي دانستم كه اين تازه

بـه چـه    شخصي كه يك زمـاني  ،چه كسي باورش مي شد آخر .يك برنامه زنده تلويزيوني ميهمان

 او بـه عنـوان   در سرنوشـت  چقدر راه درست مي توانست حاال كجا است، ،جاهايي كشيده شده بود

و يا  ، جان خودشان را از دست داده بودندشايد خيلي ها كه از اعتياد .تغيير ايجاد كند ،يك انسان

  كشـيده   را پيدا مي كردند كارشـان بـه آن مراحـل    سباگر راه منا ،تمام زندگيشان را باخته بودند

شد تـا بتـوانم   به هر حال فرصتي به من داده  .زندگي خود را تغيير بدهندشد و مي توانستند  نمي

زماني كـه وارد   .مو سيما شدوارد صدا  ،نمايي كه به دنبال درمان هستند برسانهآ پيام رهايي را به

نم جايي در اينجا پيدا كنم اد اگر من بتووآنجا شدم ديدم چه جاي بزرگي است و چه خوب مي ش

قرا بـود برنامـه    كه ئيو رفتم به استوديورفتم به ساختمان پخش  .تا بتوانم در اين راه خدمت كنم

  اين جالب بود كه هيچ وقت كسـي قبـل از برنامـه بـه مـن       من ، هميشه برايدر آنجا پخش بشود

ايـن آرامـش    ،م بودمخيلي آرا .م و جاي شكر داشتوييا نگ و مويرا بگهائي نمي گفت كه چه چيز

 ،مجري برنامه .من جوابم منفي بود  جلوي دوربين رفته اي؟ د كه قبالًرسيدنپ نوري بود كه ازمط

زماني بود كه بيشـتر خـانواده هـا     ،ظهر بود 12 رنامه حدوداًزمان پخش اين ب .ندخانم نامداري بود

نم و از من خواست كه شروع ك ،برنامه شروع شد و مجري با معرفي من .شستندنپاي تلويزيون مي 

از گذشـت چنـد   اما بعد  ،از شروع صحبت من خلوت بوديو قبل استود ،من شروع به صبحت كردم

ـ   ،دقيقه چنـد بـاري اسـم     ،دخيلي ها آمده بودند و از پشت صحنه به حرفهاي من گوش مـي دادن

د و به من گفت كه آقايي آم ديدم كه يك ،گزارش پخش شد يك ،نامهوسط بر ،آوردم را 60كنگره 

   ؛تبليغ نيست و من برايش توضيح دادم كه اين يك رمونيا را 60اسم كنگره 
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سرويسهايش رايگان است و بابت كاري كه انجام مي دهـد هـيچ گونـه     اينكه كنگره كامالًبه دليل 

دوسـتاني كـه در كنگـره حضـور      حـرف را اين  .بردم كنگره را پولي دريافت نمي كند و باز هم نام

تلفنها به  اندك اندك ،اسم كنگره را مي بردمدر همان لحظه كه من  د كهگفتن نم بعداً به داشتند

 .نجا را مي خواستند و اين خيلي عالي بودد و آدرس آو مردم تماس مي گرفتن ندصدا در ميامد

  

 م كــه بــا پيــامي كــه مــن مــي دهــم حتــي اگــر يــك نفــر راهه ايادگرفتــ مــن در كنگــره ايــن را

برنامـه   كـه يـك  حـاال شـما حسـاب كنيد    .بشـوم خيلـي خوشـحال    بايـد  را پيدا كند مـن  درمان

بـه   ،برنامـه بـا خـوبي تمـام بـه اتمـام رسـيد        ،نـد مخاطـب داشـته باشـد    اتومي رتلويزيوني چقـد 

 اعتيـاد درمـان   ؛ايـن بـود كـه    ،ن برنامـه از زبـان مـن زده شـد    اعتقاد خودم حرف مهمي كه در آ

ــه شــرطي كــه شــخص مصــرف كننــده  ، امــادارد قطعــي خواســت رهــايي را داشــته باشــد و   ،ب

  .حركت كنددرمان  درست درمسير
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   :مثالي كه زدم اين بود 

به نـور نزديـك باشـم امـا بـه       هم كه هرچقدر ،زماني كه صورت من به سمت نور نباشد

باشم اما صـورتم   ياما اگر در عمق تاريك ،و ازش دور خواهم شدسمتش حركت نمي كنم 

  .حركت مي كنم ه سمت نور باشد يعني دارم به سمت نور،ب

همه از اينكه يك  .بله اين يك حقيقت بزرگ است كه ما هميشه بايد صورتمان به سمت نور باشد 

خيلـي   ،رسـانده بـود   به ديگر انسـانها  پيام رهايي را در رسانه ملي ،60نفر به عنوان نماينده كنگره

بـا  كه شخصي پشت تلفن  ،بازهم تلفن من به صدا درآمد ،روز بعد يعني دوشنبه  .بودند خوشحال

    گفـت كـه بـراي مصـاحبه در رايـو      ،من اول نشناختم ،مازيار ناظمي هستم :صدايي آشنا گفت كه

  .مي توانيد بيائيد من گفتم چند لحظه ديگر تماس بگيريد

 
فـرداي همـان روز رايـو گفتگـو      ،روز يك شـنبه  .رفتم هم زماني كه آقاي مهندس اجازه دادند من

 ،فرصت بازهم يك ،يك حركت جديدبازهم  .مجري اخبار ورزشي سيما ،مجري آقاي مازيار ناظمي

  روبـرو  جالب بود كه كساني كه من بـا آنهـا   م خيليي، براديو شديمووارد است .فرصتي براي خدمت

      خـواب هـم    ايـن احتـرام را زمـان اعتيـاد در     ،برخورد مـي كردنـد   با من مي شدم چقدر با احترام

ايـن   ،چه برسد به احترام ،دگير نده نم فقط از خدا مي خواستم كسي بهدر آن موقع  ،نمي ديدم

ه توسط كنگره به مـن داده  اين بخاطر آموزشهاي درست و ناب بود ك ،بخاطر حضور در كنگره بود

 معرفي شدم ،بنا به رسم تمامي برنامه هاي راديويي و تلويزيوني ،آقاي ناظمي شروع كرد .شده بود

 45 دقيقاً يادم هست كـه حـدوداً   ،كنم به صحبت كردن ن خواست كه شروعبعد آقاي ناظمي از م
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 بعـد از برنامـه    .در حال اشك ريخـتن بودنـد  دقيقه حرف زدم و در تمام اين لحظات آقاي ناظمي 

كه چـه چيـزي    :گفتم .زنگ مي زنم وت به را پيگيري مي كنم و بعداً اي كه من يك مسئله ندگفت

قرار باشد چنـد لحظـه صـحبت كنـي حاضـر       ،اخبار ورزشي شبكه جام جم اگر در :ند؟ گفتهست

 نـد و همـان شـب آقـاي نـاظمي تمـاس گرفت      .با كمال ميل :؟ گفتمحضور داشته باشيهستي كه 

 وري حسطفكر مي كنم كه چه  هاالن هر چ .كه فردا شب بيا تا در برنامه حضور پيدا كني :ندگفت

ه اروي زمـين ر  اصـالً  .مويبايد بگـ  نم كه چهنمي دا ،توصيف كنميتان برا حال آن موقع خودم را و

بـا   طبـق روال . ن لحظـات را از يـاد نمـي بـرم    كه هيچ موقع آ بود به قدري حالم خوب ،نمي رفتم

 .برنامه آماده شدم س و راهنمايي ايشان براي حضور درگرفتن اجازه از آقاي مهند

  
شـب   .كـردم  مـي  حضور پيدا سيماو مهمان يك برنامه در صدا  عنوان دوباره به براي سومين  بار 

. موقـع اخبـار بـود    ،دفتر برون مـرزي  ،بود رفتم به ساختمان شيشه اي  10:30ساعت  حدوداً ،بود

بعد از چند دقيقه اي ديدم  ،آقاي ناظمي رفت و اخبار ورزشي را شروع كرد .شبكه جهاني جام جم

ن برنامه به نقش ورزش در كمـك  من در آ .داخل و برنامه من شروع شد مكه برو دكه به من گفتن

 .، بـازهم قابـل توجـه بـود    60معرفي ورزش كنگره  به درمان اعتياد صحبت كردم و شروع كردم به

 مدت ايـن را  من در تمام اين  .ا بتوانم خدمت كنمشكر كه فرصتي به من داده بود ت بازهم خدا را

كـه تمـام    بودملكه ذهنم شده  ،تاري من شدتبديل به الگوي رف براي خودم زمزمه مي كردم و كالً
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م زماني كه برنامه تما .اينها فرصتي است تا خدمت كنم و پيام رهايي از اعتياد را به ديگران برسانم

نـد كـه ايـن    اوبه خواسـت خد  اما ،ديگر منتظر بعدي نبودم ،ا بعد از اتمام هر برنامه ايشد و يمي 

 ،بـود  خيلي جالب، مثل يك پازل .به طور منظم در حال انجام بود زهمه چي، اتفاقات بايد مي افتاد

بـه   كـه  كارگردان ماهر داشـت  از قبل نوشته شده بود و يك سناريو بود كه با دقت كامل انگار يك

بـوده و   ،ايـن كـار  كـه در  اسـت   اين نظمي از. حيران شده بودم خودم كامالً ،ش در مي آوردياجرا

 ،از تلويزيـون خوشـم مـي آمـد     داشـت  اندك اندك ،در تلويزيون بود من اين دومين برنامه .سته

چـون اسـتارت    ،ماه مبارك رمضان برايم فراموش نشـدني بـود   ،عالقه پيدا مي كردم داشتم به آن

دهم ماه مبـارك رمضـان    .حركت اصلي من در رسانه ملي در همان ماه مبارك آن سال رقم خورد

   بـا جـرات    ،سيما پخش مي شد با مـن تمـاس گرفتنـد    3بود كه از برنامه ماه محبوب كه از شبكه 

پخـش مـي شـد    در كـل سـال    بود كـه  اي پر بيننده ترين برنامه ،م كه در آن زمانويمي توانم بگ

      صـورت زنـده پخـش    همين برنامه بود كه در ماه مبارك رمضان به عنوان ويـژه برنامـه افطـار بـه     

  .مي شد

  .مجري برنامه احسان عليخاني بود
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ـ      ،مـد ، راستش از او خوشم نمي آا مي ديدمشزماني كه در حال اجر   انمـي ديـدم كـه بـه مهمان

مـاه   15بـه هـر حـال روز     .وردگير مي داد و مي خواست كاري كند كه طرف مقابل كم بيا ،برنامه

 وقتي بـه مـادرم قضـيه را    ،ركت كنيميم در برنامه شومبارك رمضان قرار شد كه همراه با مادرم بر

چون بييننده زيـادي   ،برنامه مهمي براي من بود ،همه خوشحال بوديم .گفتم خيلي خوشحال شد

هيجان  .برسانم به همه مامبه درستي ت را داشت و تمام هدف اين بود كه پيام رهايي از بند اعتياد

      بـاز دوبـاره قـدم بـه جـايي      ،سيما رفتـيم و مادرم به طرف صدا  با همراه ،روز مقرر .خاصي داشتم

 كه در زمـان مصـرف در   همان خواسته اي بله .م نمي كردمه را حتي فكرش مي گذاشتم كه اصالً

و  و چقدر خداوند مهربان مبودنه با مادرم زده حرفي كه در خا ،همان حرف. ذهنم شكل گرفته بود

ا  دسـت بـه   تمـامي دنيـ   ،الحق كه اگر انساني در راه درست خواسته اي داشته باشـد  ،است بزرگ

  .ن شخص به خواسته اش برسددست هم خواهد داد كه آ

 اوود و تمام خانواده و اطرافيان از عباس اميرمعافي كه روزي مصرف كننده ب ؛باور كردني نبود اصالً

الگويي براي كساني كـه مـي خواسـتند از     ،به يك الگو حاال تبديل شده است د،ده بودنست كشيد

مهنـدس دژاكـام و پـدر و مـادرم      ن خداوند و آقـاي د و همه اينها را من مديونوبند اعتياد رها بش

فكـر   ،ديوورفتيم به سمت اسـت  ،هاي اين عزيزان باشمو هميشه در تالشم كه قدردان زحتم هستم

كه صـداي   بوديم و منتظر كه برنامه شروع بشودنشسته  ،بود در ساختمان پخش 14 ديووكنم است

دفعـه   داشتيم و يـك  يسالم خيلي سرد يك .آمددفعه ديدم كه احسان عليخاني  آمد و يك ئيپا

م زهالبتـه بـا   ،من شوكه شدم ،فق نبودمااين برنامه مو با آمدن تو در من اصالً : گفت بدون مقدمه

و  كه به درمان كامل رسيده باشد دنديده بودن قابل دادم چون تا آن زمان كسي راق را به طرف مح

 :به هـر حـال گفـت    .يا اگر كسي گفته بود كه ترك كرده بعد از مدتي دوباره به اعتياد برگشته بود

 بهتر است دوست داري برنامه ات خراب نشود گراگفتم كه  و من به او ،يم برنامه را شروع بكنيمورب

برنامه  ،ما يبر خالف انتظار هردو ،برنامه شروع شد .با هم حرفي نزديم و ديگر يبا من كل كل نكن

دفعه از كلمه معتاد استفاده كرد كه طبـق   احسان يك ،خيلي چيزها تغيير كرد خيلي خوب شد و

  يد؛دفعه گفتم كه صبر كن غلط بود و من يك عتاد كامالًمه مكل ،آموزش هاي من
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 !مصرف كنندهمعتاد نه 

  

ديگـر   ؛مي ديد مي گفـت  سي من راچون بعد از برنامه هرك ،فكر كنم اين مهمترين حرف من بود 

قبـل از اذان مغـرب و بعـد از     ،بخش بـود  برنامه در دو .بايد گفت مصرف كننده ،نبايد گفت معتاد

بحـث   .ما داشتيم با هم كـل كـل مـي كـرديم     يكسرهسنگين بود و  خيلي جو ،در بخش اول .اذان

به هر حال موقع  .رد كردم آن را شود كه كرم مي گذارد و من كامالً اك پيش آمد كه گفته ميكر

م من رو به احسان عليخاني كرد ،وقتي كه برنامه قطع شد و داشتيم استراحت مي كرديم .اذان شد

گفتم كه من بچه نظـام   به او. خيابان آذري ،آذربايجان: گفت ؟گفتم كه بچه كجاي تهراني و به او

 و رد ،البته همه اينهـا بـا خنـده    ،صبحت كني درست كه با من حواست به كارت باشد. مهست آباد

ار بسـي  ،مادرم به عنوان يك همسفر ،در هر دو قسمت .قسمت دوم برنامه خيلي عالي بود .شد بدل

ري برنامـه از  مج ،لي حس و حال خوبي بوددر قسمت دوم خي .ايفا كرده بود عالي نقش خودش را

              ؟نـار گذاشـتي و دنبـال ايـن راه رفتـي     ك مـواد را  لـذت  ،من پرسيد كه چرا در ايـن سـن جـواني   
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 و گذاشـته ام م و مـواد را كنـار ن  ه ادرمان شـد  اوالً :در پاسخ گفتم ،لحظه به فكر فرو رفتم من يك

  :مهمي د پاسخ شما را ،با اين شعر دوماً

 در جواني پاك بودن شيوه پيغمبريست

  

بسـيار بسـيار خـوب     ،اين پاسخ خيلي تكان دهنده بود .توضيح دادم كه انسان بايد پرهيزكار باشد

 در خالل برنامه هـر چـه  . م واز اين قضيه خيلي خوشحال بودمهنسته بودم ماموريتم را انجام بداتو

 .نسـتم انتو صورت زير نويس پخش بشـود  هم كه بهتالش كردم كه شماره تماس هاي كنگره را بد

اما با احسان عليخاني خيلي دوست شدم و حس خيلي خوبي بين ما برقرار شد و مثل دو تا بـرادر  

را مي شناختند و خدا را شكر كه با اجراي  60كمي كنگره تعداد خيلي  ،ن برنامهتا قبل از آ .شديم

قـدري تـاثير   ه شعري كه من در برنامه گفـتم بـ   نآ .ادي با كنگره آشنا شده بودندتعداد زي ،برنامه

 .31/6/1387داشت كه روزنامه جام جم درباره اش مطلب نوشت با عنوان شيوه پيغمبري در تاريخ 

با من تماس  3روز قبل از عيد سعيد فطر بود كه دوباره از شبكه  سه .ادامه دادم به هر حال كارم را

و با تماس هاي خيلـي   هن روز شما مورد توجه قرار گرفتآو به من اين را گفتند كه برنامه  دتنفگر
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در روز عيـد در برنامـه   كه دوباره شما به عنوان ميهمان ويـژه   دنه ازياد مردم عزيز درخواست كرد

به هر حال از  .موينم چيزي بگانمي تو ديگر ،شكررا  بازهم خدا ،زهم خوشحاليبا .حضور پيدا كنيد

  .ره بود استقبال كرده بودندحرفهاي من كه همان آموزش هاي كنگ خوشحال بودم كه مردم ازاين 

بـاور   م اصـالً هبـاز  .ين بـار رفتم براي چنـدم ؛ عيد رحمت ،بزرگترين عيد مسلمانان ،فطر سعيدعيد

اقي اتفـ  ،ن خبر نداشـتم مي افتاد كه حتي خود من هم از آ ولي انگار داشت اتفاقاتي ،نكردني نبود

روز عيد رسيد و من در ويژه برنامـه شـركت    .و همه را شگفت زده مي كرد كه در آينده بازهم من

گفـتم كـه    دادم و بـه او  شماره تلفـن هـاي كنگـره را    ،قبل از برنامه به دستيار تهيه كننده .كردم

       ،روز عيـد بـه دليـل تعطيلـي     در برنامـه  .تـوانم بكـنم  كار مي  ببينم كه چه گفت !ستيداستان چ

احسان با ايـن جملـه    ،نوبت برنامه من شد ،داشت ويم كه بيشترين بيننده رابگ نم به جراتامي تو

   ،آغاز كرد

  .در خدمت عباس اميرمعافي نماينده سازمان ملل در ايران هستيم

در تمام مدتي كه من صحبت مي كردم احسان فقط نگاه مي كرد و به صحبتهاي  .آغازي عالي بود 

آدرس سايت كنگره من راجع به صورت مسئله اعتياد صحبت كردم و در نهايت  .من گوش مي كرد

ين تـاريخ كـه در حـال نوشـتن     از سايت كنگره تا ا كننده رين بازديدتشست كه بيهيادم  ،را دادم

ن لحظه كه در آ دوستاني .بود نفر هزار 11ك به يداين برنامه بود كه نز علق به روز بعد ازهستم مت

وقتي برنامـه   ،پشت سر هم ،آمد كه يواش يواش تلفنها به صدا درد ر داشتند گفتنحضو ،در كنگره

 3در شـبكه   تلفنهاي تمـاس كنگـره   زير نويسم به صورت ومدا ،شب 9الي  7از ساعت  ،م شدتما

سـيما  و  و صـدا  3شـبكه   قدري با دم به؟ چون مرنيد چرامي دا ،بي سابقه بود د كه كامالًاعالم ش

نيـت مـا خـدمت بـه مـردم       ل شده بود و به خاطر اينكه واقعاًتلفنها اشغا همه ،ده بودنتماس گرفت

ن روز تعداد كساني كه براي مشـاوره بـه   تا آ .با اين كار موافقت كرد ،3ترم شبكه رئيس مح ،است

شايد هم بيشـتر  بـراي    ،نفر 100روزي  ن،نفر مي رسيد اما بعد از آ 10به  شايد دكنگره مي آمدن

منظور من از  .خيلي شلوغ شده بود ،نفر  براي مشاوره دادن كم بود 10 ،وردندآ ف ميمشاوره تشري

چه نقش مهمي در ايـن امـر   مجله  و روزنامه ،يودرا ،ل اين است كه رسانه تلويزيونگفتن اين مسائ

   .مي تواند داشته باشد
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  دهمفصل 

  سفر به سازمان ملل           

مبـارزه بـا مـواد     م سـتاد كنگره رفتـه بـودي   نفر از اعضايس و چند آقاي مهند با يك جلسه همراه

نفهميـدم   چطور؟ ،گفتم بله ؟كه پاسپورتت آماده است :ند، قائم مقام جديد ستاد به من گفتمخدر

بـراي   )ماه محبـوب (بازتابي كه برنامه  .به هر حال زمان داشت مي گذشت ،بود چه انكه منظورش

خيابان و يا حتي وقتـي   داخل ،كجا كه مي رفتمهر ،باورم نمي شد ،بركت بود من داشت خيلي پر

از  ،ندپرسـيد  ن سـوال مـي  خيلـي هـا ازمـ    ،ميشناختند مردم من را ،پشت فرمان ماشين بودم كه

هنـوز   ،سـال و نـيم   دوز گذشـت  بعد ا  .را 60و آدرس كنگرهاز ورزشم  ،از كنگره ،درمانمچگونگي 

ن خيلـي شـلوغ   سرما .ين از بركت ماه مبارك بودمي شناسند وان اسم و برنامه را به هما مردم من

           م كـه  ياما اي كـاش مـا جايمـان در كنگـره بزرگتـر بـود و يـا شـعبات بيشـتري داشـت           ،شده بود

 بـه قـول آقـاي    ،به هر حال ما كارمـان را انجـام مـي داديـم     .ستيم سرويس بهتري بدهيمنامي تو

       نسـتيم  ايم و هـر وقـت نتو  هـ انجـام مـي د   انسـتيم كارمـان را  مهندس دژاكام ما تا هر وقت كـه تو 

زهم اتفاق بزگتري ماه ها سپري شد و با، ن ادامه داديمبه هر حال به كاراما ،انيمنمي تو يمئومي گ

به من شد كه پاسپورتم  تلفني ،اوايل بهمن ماه بود كه از ستاد مبارزه با مواد مخدر .در انتظارم بود

 .سازمان ملل بفرسـتند  د بهنهكه شما را مي خوا دگفتن ؟براي كجا رفتم پرسيدم كه، نجارا ببرم آ

 بروم  من ،شد باورم نمي اصالً ،شت بند مي آمدشنيدم زبانم دا ويم وقتي اين حرف رابگ راستش را

نگـاهي بـه    هـر وقـت   هنجـايي كـ  اما از آ ،داشتم شاخ درمي آوردم !؟امكان دارد مگر؟ سازمان ملل

 ،يم يك اتفاق جالب مي افتـاد و هر لحظه برا مي ديدم اتفاقات گذشته مي انداختم و قدرت خدا را

وقتي كه فردي كه از  .ه اين مسائل داشتم عادت مي كردم و شكر خداوند را به جا مي آوردمب ديگر

در كنگره  .وز بدهدتوانايي هايش را بر ،مي تواند با هدايت درست ،دودنياي مواد مخدر خارج مي ش

از اعضاي كنگـره  هر كدام  ،افراد زيادي هستند كه توانستند بعد از درمان به مراحل باال برسند 60

يـك   عارف تمام عيار نباشـند بـه   يك فيلسوف هستند و اگر يك عارف و يا براي خودشان يك 60

زماني  .مناسب درمان است روششهاي درست و و اين به خاطر آموز نيمچه عارف تبديل مي شوند

 تعجـب  ،هسـتند  ،اندر رشته تيراندازي با كم نفر فعال 80باالي مي بينيد  60كه شما در كنگره 

وقتي زماني كـه  در حال تمرين و مسابقه مي بينيد،  را وقتي كه تيم حرفه اي راگبي ؟!كنيد نمي
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در رشته هاي مختلـف   و شايد هم بيشتر، نفر ورزشكار 500مسابقات برگزار مي شود شايد بالغ بر 

مي دارد كه چه جوري ايـن اتفـاق افتـاده    نانسان را به تفكر وا  ،مشغول به فعاليت هستند يورزش

من هم خودم را  .زنگ زدند و گفتند كه فردا شب پرواز داريد نم به ،زمان رفتنم رسيده بود! است

تمام تمركز و تفكرم بـراي   .موجاي مهمي مي رچنين  به كه هم باورم نمي شداما باز ،آماده كردم

ا جمع كردم و آقاي مهندس و سايلم ر .مهماموريتم را انجام بد ممكن اين بود كه به بهترين شكل

وم به فرودگاه قرار شد بر .زد كردندو نكات بسيار مهمي را به من گوش راهنمايي كردند كامالً من را

 ،سـوار هواپيمـا  شـدم    ،مي شـد در حال رفتن به فرودگاه هنوز باورم ن .نجا به همراهانم بپيوندمو آ

 ،مسـئله مهمـي بـود    رفتن به سازمان ملـل كـامالً   ،جدي است كم كم ديدم كه جريان كامالً ديگر

به عنوان فردي كـه پـس از    .نجا شركت ميكردمبايد در آ 60ينده ايران و كنگره چون به عنوان نما

مقصـدمان ويـن    .بـود  سـنگين  اين وظيقه كـامالً  ،ملي رسيده بوددرمان به قهرماني در سطح 

اول  ،صبح رسـيده بـوديم   ،كه مقر اروپايي سازمان ملل در آنجا است جايي ،پايتخت اتريش بود

ك به عنـوان يـ   .براي دريافت كارت ورود رفتيم به سازمان ملل بعد از گذاشتن وسايل ،تيم هتلرف

  .حضور داشتم نجاايراني افتخار مي كردم كه در آ
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  مقر اروپايي سازمان ملل متحد -وين - اتريش

  



�از �
�م ���د �� و�  

 

١٠٣  

 

اجالسي بود براي مسائل مربـوط بـه مـواد     ،حضور داشتند از تمام دنيا نمايندگاني آن اجالس در 

 ،ملكـه سـوئد   ،جمهـور بوليـوي   رئـيس  ،امعاون دبير كل سازمان ملل آقاي كاست .جهان در مخدر

  .حضور داشتند از مقامات دولتي كشورهاي دنيا و خيلي ديگر سفير 70نزديك به 

  متحد معاون دبير كل سازمان ملل –آقاي كاستا 

 

اولين سخنرانيم در سـالني بـود كـه     .سخنراني داشته باشم  ،مرحله شد كه من در دو بر اين قرار 

 ،بـود  هنوز نوبت مـن نرسـيده   .ا در آن سالن بودندكشور به همراه آقاي كاست 70سفيران بيشتر از 

، بقيه سرشان به كار ي كه كسي صحبت مي كردداشتند به نوبت صحبت مي كردند، وقت اعضا بقيه

زمـاني كـه    ...البته همراه بـا متـرجم  به صحبت  ممن شروع كرد وبت به من رسيد ون. ن بودخودشا

نوبت حرف زدن  .ديواش يواش بقيه اعضاء به سمت ما برگشتن ،به معرفي منكرد شروع  همراه من

  .دقيقه حرف زدم 5 اًروع كردم به صحبت كردم و حدودمن شد و ش
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به درمان گفـتم واينكـه بـه چـه     راجع  ،آمدناخودآگاه به زبانم مي  ،ماتن لحظه بعضي از كلدر آ 

من  تمامي اعضا ء شروع به تشويق  م شدزماني كه حرفهايم تما .ن مي افتداين اتفاق در ايرا روشي

م شـد  وقتي جلسه تمـا  .اعضاء قرار گرفتمدقيقه تمام مورد تشويق  2صحنه با شكوهي بود  .كردند

اي كاش بوديد و مي ديديد كه مصرف كننده  ،با من دست دادن و تبريك گفتن دهمه شروع كردن

نماينـده هـاي    .مورد تحسين سـفراي مختلـف كشـورهاي جهـان قـرار گرفتـه بـود        گونهچ ،سابق

روز بعدش هم  .م قدرت حرف بزنمباور نمي كردند كه من با تما اصالً .بودندن خيلي راضي كشورما

 هم در امر مبارزه ،كشور من ايران ن سخنراني گفتم كهيك سخنراني ديگر هم داشتم كه در آ

بـر  مقام اول و رهبري اين امر را در تمـام دنيـا    اعتياد، در امر درمان و هم با مواد مخدر

  .داردعهده 
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وقتي سخنراني من تمام شد چند تا از سفيران كشورهاي مختلف آمدنـد و   .همينطور است واقعاًو 

    را نشانشـان  زمـاني كـه مـن عكسـهاي گذشـته ام       .پرسيدند اجع به روش درمان تدريجياز من ر

از بازگشـتم   بعد .به هر حال با موفقيت سفرم را پشت سرگذاشتم ،ن نمي شدباورشا مي دادم اصالً

، ري گسترده اي نداشتبود بازتاب خب نوروز ارن با تعطيالت عيدمق سفرم، دليل اينكهايران، به به 

ن تيـر  د و با يك تيري كه پرتاب مي كند  بـا آ تنظيم مي كن ز رااما از آنجايي كه خداوند همه چي

 .داشـت  60كنگـره   در باعـث خيـر بيشـتري بـراي مـن و راهـم      ن سفر آ ،چند تا هدف را مي زند

و  ع  به اعتيادتند و راجفبا من تماس گر) همشهري(بود كه از مجله سرنخ  88ارديبهشت ماه سال 

آشـنا   60ه بـا كنگـر    باز و روشن كه خيلي ندچاپ كرد را مطلبي ،به سازمان ملل مرفتن و درمانم

با مصاحبه با يكي  اپ آنچ ،طور ثابت در هر مرحلهن مجله باعث شد كه بشدند و مصاحبه من با آ

مـن از مسـئولين    ،دنـ بسيار خوبي در راستاي پيام رساني بردار بتواند قدم 60از رهايافتگان كنگره

  .مجله سرنخ تشكر مي كنم و اميد وارم كه اين روند ادامه دار باشد
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  يازدهمفصل 

  زيون به عنوان يك مجريياز اعتياد تا حضور در تلو

)))) 
�� �� ��� %i 
�� �� ��� %i 
�� �� ��� %i 
�� �� ��� %i((((        
 يـك روز  ،براي من آغاز شد كه با تمامي اين اتفاقات متفـاوت بـود   نو حركتي  88خرداد ماه سال 

  بـه  عبا من تماس گرفت و براي ساخت يك مجموعه تلويزيوني راج 3يكي از تهيه كنندگان شبكه 

همكـاري   قرار بر اين بود كه من در حد مشاور در كنار آن عزيزان .كرد درخواست همكارياعتياد 

با بيان ديدگاه هاي كنگره اي مـن  زماني كه صحبتها  .رفتم و شروع كرديم به صحبت كردن .كنم

گفت براي امتحان من اول بـا گـرفتن گـزارش     ،يشنهادي دادتهيه كننده محترم پ .گرم گرفته بود

 .يملمبرداري بروم و اين كار را انجام بدهمم و به من گفته شد كه يك روز همراه با تيم فشروع كن

تهيه كننده محترم جناب آقاي علي زاهدي  بـه بنـده    ؛زماني كه ما رفتيم و گزارشهايي را گرفتيم

 شـايد جالـب   .استفاده كننـد  در برنامه از آنها تا ،برنامه را تهيه كنم اين كه تمام گزارشهاي دگفتن

ار بر اين بود قر .بود 88در ماه مبارك رمضان سال  هم باشد كه برايتان بگويم كه شروع اين حركت

   يـر داشـت تغي  زكه ما جلوتر مي رفتيم همـه چيـ   هر چه ،كه من فقط در قسمت گزارشها كار كنم

تا  گزارشهايي كه ،ماخيلي گزارش گرفته بوديم ،جزيي از گروه برنامه ساز شده بودم ديگر .مي كرد

هر چه كـه  . بدهد ي رخدر آينده چه اتفاق ديگر است كه قرارنم نمي دا .ن موقع كسي نديده بودآ

و  ديوگرفته بشودوقرار شد كه است !!!ستاتفاق غير منتظره  در انتظارم ا ز يكومي روم هر ر جلو تر

 يمشروع كـرد  ،تمرف .آقاي زاهدي به من زنگ زد و گفت بيا براي جلسه باز هم .برنامه ساخته شود

 واقعـاً   ...واقعـاً  ،داشتم سكته مي كـردم  ديگر ،وان مجري برنامه معرفي كردبه عن من را ،به صحبت

  .حضور پيدا كنم 3م باورنكردني  بود كه يك روز به عنوان مجري در شبكه يبرا
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 برنامه  مجريعنوان به  بله من̂ � �� ��3 %c 
̂ � �� ��3 %c 
̂ � �� ��3 %c 
̂ � �� ��3 %c انتخاب شدم. 

  

كـه برايتـان    را اتفاقـاتي  بازهم مي گويم كه همـه  !يبه كجا از چه حالي به چه حال ديگراز كجا  

بدون داشتن يك روش درست براي درمان و ديدن آموزش درست جهان بيني  و گفته ام، نوشته ام

تهيـه  م و يـ  دديو را شروع كـر وبله ما ضبط است .امكان پذير نبود ،و حضور در جمعي بسيار محكم

، نه خود ما و نـه دوسـتان در رسـانه    .را در اختيار من گذاشت دعوت ميهمانان رها شدگان ،كننده

در سال  .گذاشت در كل جامعه خواهد بزرگي پخش اين برنامه چه تاثير دانست كههيچ كس نمي 

در نيمه اول  ؛مصاحبه كرده بودند ،هم با من به عنوان نماينده كنگره و مجالت ديگريروزنامه  88

حتي در برنامه ماه عسل كه ويژه برنامه  .دي ماه روزنامه جام جم 29در ؛ مجله سيب سبز ،دي ماه

نفر از كساني كه با برنامه سال قبل به كنگره آمده بودند و به  2بود من به همراه  88سال  افطار در

بـه هـر حـال     .رهايي رسيده بودند حضور پيدا كرديم كه بگوييم پيام رهايي چه تاثير مهمـي دارد 

يك  .و تعطيالت تمام شدعيد  .شديم 1389با همه اتفاقات زيبايش تمام شد و وارد سال  88سال 
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دفعه ديدم كه در زيرنويس اعالم برنامـه   يك ،نگاه مي كردمرا  3ن فروردين ماه شبكه هما وز درر

شـب بـود كـه     10:30حـدود   ،تا فهميدم به ديگران هم خبـر دادم  .ها اسم برنامه شروع خوب بود

برنامه شروع خوب  ،براي يك بار پخش بازتاب بسيار خوبي داشت .برنامه براي اولين بار پخش شد

و در  هك برنامه مستند تركيبي و گفتگو محور است كه براي اولين بار با اين سـبك درسـت شـد   ي

كه يا يك مقام مسئول دولتي و يـا   يك كارشناس به اين شكل كه در يك طرف .حال پخش است

يك فـرد رهـا    ،كه در زمينه اعتياد فعاليت مي كند نشسته است و در طرف ديگر است يك پزشك

 هـم  نامـه گزارشـهايي مسـتند   شده از اعتياد كه كامالً به درمان رسيده حضور دارد و در خـالل بر 

هدف اين برنامه از ابتدا بر اين مبنا بود كه آگاهي درست نسبت بـه مصـرف مـواد     .پخش مي شود

درگيـر   دادن اميد بـه كسـاني كـه    با و را اشاعه دهد مخدر و عوارض آن كه همان پيشگيري است

به قـول آقـاي مهنـدس    . هستند، را درمان را هموار سازدو يا غير مستقيم  مواد چه بطور مستقيم

دژاكام اين برنامه مانند يك پازل است كه با پخش هر قسمت در كنار هم چيـده مـي شـود و بـه     

ق بكاري كه در اين برنامه انجام شد اين بود كه به يك مصرف كننده سا .هدف اصلي خود مي رسد

د و نظارتش گفته شـ  ،دحرفهايش شنيده ش ،دوشخصيت داده ش از دام اعتياد، و يك فرد رها شده

هم تبادل  تنها مي نشست هم حضور داشت و با كه در همانجا كارشناسي كه قبالً اين درحالي بود

اتفاق بسيار مهمي كه با پخش اين مجموعه افتـاد آگـاهي    .زيبايي كاربود نظر مي كردند و اين جز

يك زماني  .اتفاق افتاده استكه در زمينه تغيير الگوي مصرف  بود اي رساني بسيار مهم و گسترده

كـراك وارد   ،بعد از گذشت  چند سالي ،موادي كه مصرف مي شد ترياك بود و اندكي هم هروئين

كه براي ترك مـواد   ؛ل به بازار آمده بود و به اين اسم پخش شداو 3 ،2 ،1بازار ايران شد كه با نام 

تي ترياك و يا هروئين به اين نيت سراغ اين ماده مي كند و خيلي از مصرف كنندگان سنعالي كار 

خود كراك تبديل شد به يك مـاده   .ي بود؛ اما حقيقت چيز ديگركه به اصطالح ترك كنند رفتند 

   كه كراك در خـود ايـران توليـد   رفت  به سمتي پيش و اين موضوع وحشتناك با تخريب بسيار باال

كراكي كه اكنون در بازار  .است مخصوص ايران درست شده ،و به گفته بعضي ها اين ماده مي شود
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 ،و هسـتند خيلي ها درگير اين ماده شده بودند  .است همان هروئين با درصد خلوص باالستايران 

  اي به شهرت زياد رسيد  بازهم بعد از چند سال ماده

  ..به اسم

  ،شيشه                                         

موادي بود وارداتـي    .ون تومان بوديميل 180يا 170وارد بازار شده بود كيلويي شيشه بله اوايلي كه 

به دليل قيمت باال تعداد محدودي   و كه در خارج از كشور درست مي شد و وارد بازار ايران مي شد

      بـه عنـوان مـواد مخـدر محسـوب       را شيشـه  ،در همـان موقـع   .مصرف كننده شيشه پيدا مي شد

و اگـر   ه نمـي شـد  داد و در آزمايش اعتياد چيـزي نشـان  چون از خانواده ترياك نبود  ،نمي كردند

كسي  .ندويي فرستاده مي شددستگير مي شد به دادگاه دار و يا فروشنده آن مصرف كننده شيشه

جنـاب   ،ست همان اوايل كه صحبت از شيشه شده بـود يادم ه ،از تخريب اين ماده هنوز آگاه نبود

 در سطح جامعـه بـه آن   صحبت مي كردند اما كسي اصالً سونامي شيشهآقاي مهندس دژاكام از 

رسيدگي و اطالع رساني  ،در آن زمان كه آقاي مهندس اين مطلب را فرمودند اگر شايد ،توجه نكرد

 فاجعـه شيشـه  ن به عنـوان  ين مشكلي را كه امروز جامعه با آمي شد ا نسبت به موضوع دقيقي

تخت براي مصرف  3رواني شايد  هايتخت در بيمارستان 10از هر هاآن روز .درگير است را نداشتيم

امـروزه   .شه استتخت براي مصرف كنندگان شي 8تخت  10از هر  هاما امروز ،كنندگان شيشه بود

ند انسان را به عمـق غـم و   ه ااخبار درباره كساني كه بعد از مصرف شيشه به چه جناياتي دست زد

ن مي دانم چه اتفاقي افتـاد كـه در آ  اما نزماني شيشه از خارج وارد مي شد  يك .فرو مي برداندوه 

امـروز شيشـه در البراتوارهـايي درخـود ايـران       .زمان به مسئله اي به اين مهمي اهميت داده نشد

البته با كيفيت  ؛ميليون تومان 5الي  4ميليون تومان رسيد به 180 نرخ شيشه از. درست مي شود

حتي در  ،راي فرد مصرف كننده بيشتر مي كندب آنخيلي خيلي پائين كه عوارض جسمي و رواني 

حتي ما صادرات شيشه را هـم بـه كشـورهاي     ، تا كنونبعضي از موارد بنا به گزارش منابع رسمي

نقـش  در اين امر بسيار تا بسـيار   3اتفاقي كه در برنامه شروع خوب افتاد و شبكه  .يمه اديگر داشت

 يـك  .را بـاال بـرد   ه مصرف كننده بودندبسزايي داشت اين بود كه آگاهي مردم و يا حتي كساني ك

 اما اين ؛اعتياد ندارد و محرك است نه مخدر ،شيشهزبانها باب شده بود كه  سر حرف بر زماني اين
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فاجعه كه  يك ،اين ماده يك ماده مخرب است يست،و نيست حتي مخدر هم ن همحرك نبود ماده،

با شركت دوستاني كه توسط روش درمان تدريجي  اين برنامه اما .است دشوارحتي گفتنش خيلي 

 .را تغييـر داد  شكل موضوع رسيده بودند كامالً به درمان )OT( و با استفاده از داروي شربت ترياك

شخص از همان عوارض مصرف و چگونگي درگير شدن يك  به شفاف راجع به طور كامالً زماني كه

كه برخالف همه گفته ها و  ،، گفتگو شدن در زمان مصرف و بعد از درگير شدنابتدا و نشانه هاي آ

 ثابـت كردنـد كـه    60بچـه هـاي كنگـره     ،بر اين عقيده بودند كه شيشه درمان ندارد نظريه ها كه

 .مـي شـود   از درمان تبديل  به يك انسان ديگرنه تنها درمان دارد بلكه شخص بعد  مصرف شيشه

خيلـي هـا بـه ايـن      ،ديدنـد  را بله مردم در تلويزيون شكل جديدي از اعتياد و مواد مخدر و درمان

ه آگاه  باشد كه ن ،پيدا كردند كه شيشه درمان دارد و اگر كسي هنوز درگير نشدهنتيجه باال دست 

مديون برنامه شروع خوب هسـتيم  و اين را  ودسمت شيشه نر به براي الغري و نه براي چيزه ديگر

 .ون راهنمائيهاي جناب آقاي مهندس و روش درمان تدريجي كه ابداع ايشان هستيدو م

 برنامه شروع خوبحضور آقاي مهندس در 
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 تـاثير  با صـحبت كـردن بچـه هـاي كنگـره و      .اتفاقات مهمي را رقم زد ،پخش برنامه شروع خوب

ديگراني كـه از روشـهاي غيـر     د،را به ديگران انتقال دادن د و آنها گرفته بودن كه آموزشدرسهايي 

باعـث   بودند حـل كننـد  ته نتوانس داشتندرا كه  دام كرده بودند و مشكليصحيح براي درمانشان اق

ن پافشاري مـي كننـد و چـرا    بر روي اشتباهات كور كورانه خودشاكه چرا  به اين فكر فرو برد شد

  .حقيقت را نمي پذيرند

 

  

  

تا آنجايي اين برنامه مورد توجه قرار گرفت كه تصميم گرفته شد كه ساخت و پخش برنامـه ادامـه   

تقـدير نامـه اي را بابـت     سـيما،  3محتـرم شـبكه   رياست  ،داشته باشد و جناب آقاي پور محمدي

خدمت آقاي مهندس و بنده دادند كه تشكري بود براي حضـور در برنامـه    ،همكاري در اين برنامه

  .شروع خوب

اميد دارم كه بتوانيم در برنامه هاي تلويزيوني حضور داشته و كمكي براي اطالع رساني درست بـه  

   .جامعه داشته باشيم
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و بـا رهنمودهـاي    60توانستم بعد از درمانم با كمك آموزشهاي كنگـره   خدا را شكر مي گويم كه 

مراحلي را پشت سـر   ،راهنماي عزيزم  جناب آقاي خدامي ،و با كمك دژاكام جناب آقاي مهندس

   .ش براي همگان آسان نيستباور بگذارم كه 

  

بـه عنـوان الگـوي جهـاني      متوانسـتن  ،كـنم  توانستم به تيم ملي جمهوري اسالمي  ايران راه پيـدا 

 توانستم به عنوان مجري يك برنامه ،بازتواني در سطح دنيا معرفي و در سازمان ملل سخنراني كنم

در راستاي اطالع رساني درست به مصرف كنندگان مواد مخدر براي درمانشان كمك كنم  تلوزيوني

  عنيي حسين دژاكام و همه اينها به قول جناب آقاي مهندس
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  :خرهٔمو
عـادت دادن دانشـجويان بـه امـور تحقيقـاتي       ،تـز و يـا رسـاله    ،نوشـتن پايـان نامـه    ٔاصوالٌ فلسفه

دسـت بـه يـك كـار      دانشجو پـس از آگـاهي بـر تعـدادي تئوريهـاي علمـي،       ،به اين ترتيب .است

مطالـب علمـي را در عمـل مـي آمـوزد، و بـا مشـكالتي كـه          ،رهگـذر و از ايـن   مي زنـد،  تحقيقي

در دانشـگاههاي معتبـر امـروزي مـا نـه  تنهـا بـه هنگـام          .پيش مي آيد آشنايي حاصل مي كنـد 

ــيل شــدن،  ــارغ التحص ــب     ف ــه در غال ــف اســت ك ــز، دانشــجو موظ ــيل ني ــين تحص ــه در ح بلك

اسـتادان مربـوط بـه     تقبـل كنـد و تحـت نظـر     يكارهـاي تحقيقـ   ،دروسي كه تحصيل مـي كنـد  

ــق   ــن طري ــا از اي ــاند، ت ــام رس ــق را بطور  ،انج ــوه تحقي ــدريجي فرانح ــردت ــدهاي معموالً .گي واح

دانشــگاهي بزرگتــرين مراجعــي هســتند كــه مســائل تحقيــق را عنــوان مــي كننــد و بســته بــه  

ــت موضــوع، ــق در آن مســا   اهمي ــه تحقي ــات را ب ــالغي از بودجــه تحقيق ــه،ٔمب ــي  ل اختصــاص م

از يـك   ،اين است كـه بـراي تحقيقـاتي كـه در موضـوع آنهـا كـامالٌْ محـدود اسـت         رسم بر . دهند

وســيع تــر، يــك گــروه تحقيــق  يــا چنــد نفــر دانشــجو اســتفاده مــي شــود، و بــراي تحقيقــات 

تحقيـــق مـــي  ،روي موضـــوع مـــورد بحـــث ،و تحـــت نظـــر محقـــيقن دانشـــگاهي ين،تعيـــ

يـا بـه قـول    )رسـاله (يـان نامـه   ارائـه پا  ،60با تـدبير بنيانگـذار كنگـره     ،توجه داشته باشيم.نمايند

ــاز نامــه ،ايشــان ــراي كارهــاي تحقيقــي علمــي اســت   ،آغ ــازي ب ــه حــق نقطــه آغ ــه  ،كــه ب كلي

ــكيل        ــا تش ــك راهنم ــوان كم ــه عن ــد و ب ــل آين ــل ناي ــان كام ــه درم ــد ب ــته ان ــه توانس افراديك

ي عملـ از اقـدامات   ،بـه عهـده مـي گيرنـد    از بيمـاران تـازه وارد بـراي درمـان را      )لژيـون (گروهي

ــارغ التحصــيلي از ســخت تــرين و صــعب ال   ــرين عآنهــا ارائــه آغــاز نامــه بعنــوان رســاله ف بــور ت

 ،متخصصـين  ،ا بـراي اسـتفاده محقـيقن   ايـن رسـاله يـا آغـاز نامـه ر      .كنكور هاي جهان ميباشـد 

صــاحب نظــران، انديشــمندان بــي غــرض و مــدبر و نيــز دانشــجويان  روانپزشــكان، روانشناســان،

ــوم اجت  ــاي عل ــته ه ــي،  رش ــم از روانشناس ــاني اع ــوم انس ــاعي و عل ــي،  م ــه شناس ــردم  جامع م

تـوان در دسـترس آنـان و حتـي عمـوم عالقمنـدان قـرار         مـي  ...مـددكاري اجتمـاعي و   شناسي،

بــراي هــر چــه بيشــتر بــه طــرف علمــي كــردن  ،لــذا همانگونــه كــه در مقدمــه عــرض شــد .داد

از  از ابــزار و روشــهاي علمــيميبايســت  ،60محــيط آكــادمي و ســاير مراكــز وابســته بــه كنگــره 

و خوشــبختانه بــا وجــود دوســتان دانشــگا هــي كــه آگــاهي جملــه روش تحقيــق اســتفاده كــرد 

كـافي و وافـي بـه روشـهاي علمـي تحقيـق دارنـد و از طرفـي بيمـاري اعتيـاد را شـناخته و نيــز            

ــود   ــدان آشــنا ب ــز كــامالً ب ــان حقيقــي را ني ــرين   (D.S.T)ه روش درم ــن دكت و خــود توســط اي
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) آغـاز نامـه هـا    (اين رسـاالت و بـه اصـطالح بكـار رفتـه توسـط اسـتاد دژاكـام          ،ان شده انددرم

پــس بــراي اينكــه يــك  .در دانشــگاهها تــدريس گــردد مــورد اســتفاده و بعنــوان منــابع درســي،

كليـه نكـات    ،تحقيق علمـي بـا ارزش باشـد، و زمـاني ارزشـمند اسـت كـه بـراي انجـام دادن آن         

 پــول، بــراي جلــو گيــري از اتــالف وقــت،.يــق رعايــت شــده باشــدالزم در مراحــل مختلــف تحق

جريــان كــار را مرتبــاً بــا  تحقيــق،بايــد ضــمن پيشــرفت  )له يــا آغــاز نامــهصــاحب رســا(محقــق

در ميــان گذاشــته و رفــع  تعيــين مــي كننــد، 60اســتاد راهنمــاي خــود كــه بنيانگــذار كنگــره 

در حـال حاضـر آنـرا آغـاز نامـه      ) 60در كنگـره  (و سر انجـام در پـژوهش نامـه هـا      .اشكال نمايد

حقيقت پژوهي به عنـوان نمـودي اجتمـاعي تنهـا مشـتمل بـر دريافـت حقيقـت هـا           .مي نماييم

زبـان   ،بـي گمـان مهـم تـرين وسـيله انتقـال       .بلكه مسلتزم انتقال حقيقت هـا نيـز اسـت    نيست،

 ،ان پـور و خوشبختانه اين بخـش از سـخنان انديشـمند قـرن حاضـر اسـتاد دكتـر آريـ         .قلم است

يعنـي دوسـتان و مسـافران درمـان شـده و       به نحو بسيار عـالي انجـام مـي پـذيرد،     60در كنگره 

مر و بـدون وقفـه اي در حـال انتقـال حقـايق بـه سـايرين و        تيا در حال درمان بطور دائـم و مسـ  

آنچــه در  .درمـان شــوند  D.S.Tو بيمــاراني كـه عــزم خـود را جــزم كــرده تـا بــا روش    مبتـديان  

بيشـتر تاكيـد بـر انجـام ارائـه رسـاالت و آغازنامـه هـا بـه روش تحقيـق            مـد، خـره آ ٔومقدمه و مـ 

ــود  ــي بــ ــا     ،علمــ ــه هــ ــاز نامــ ــن آغــ ــم ايــ ــش اعظــ ــه بخــ ــر چــ ــوگرافي واگــ  و بيــ

ــه اصــطالح خــاطرات باشــد،  و  autobiographyاتوبيــوگرافي ــا سرگذشــت خــود نوشــته و ب  ي

خـاطرات بـود و هـم اشـاره     و اگر چه در رساله عباس امير معافي آنچـه ديـدم هـم سـر گذشـت      

به روشهاي درمـاني كـه صـورت مـي گيـرد و متاسـفانه بسـياري از آنـان را شـاهديم و نيـز سـر            

ــا   ــدريجي ي ــان ت ــن    D.S.Tانجــام روش درم ــارگيري اي ــا اســتفاده و بك ــايي را ب ــان نه ــه درم ك

بـويژه   ،با اميـد بـه موفقيـت عبـاس در تمـام زمينـه هـاي زنـدگي اش        .دست يافته است ،سيستم

جنـاب   60بـراي بيمـاران و نيـز تبريـك بـه بنيانگـذار كنگـره         60ر ارائه روش درمـان كنگـره   د 

زنـدگي خـانواده خـود     و خـود ،D.S.T)نظريـه (Doctrine  ابـداع آقـاي مهنـدس دژاكـام كـه بـا      

دادار گيتــي  نمــوده اســت كــه قطعــاً اجــر معنــوي آنــرا از در گــاه احــديت و 60را وقــف كنگــره 

  .د كردندريافت خواه

  بهترين آرزوهابا 

  محمد حسين فاكري

  پژوهشگر و مدرس دانشگاه
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نامه ام را مي نويسم اميدوارم كه روزي ايـن نوشـته هـا در سرتاسـر      آغازآخر  سطرهاياكنون كه 

 بـراي  رگيتي مورد استفاده كساني قرار بگيرد كه خواهان رهايي از بند اعتياد هسـتند و همينطـو  

كه در اين زمينه مي خواهند بدون هيچ چشم داشتي از ، روانپزشكان و متخصصان عزيزي پزشكان

  . ن بند كمك كنندنظر مالي به گرفتاران در اي

 

 

  .در پايان از صبر و حوصله شما براي خواندن اين مطالب تشكر فراوان دارم 
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 ��ارش ��ز��ن ��� ���
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25 July 2008 - Five years ago, Abbas Amir-Mafi was one of Iran's hundreds of 

thousands of drug users; hooked on opium at 12, kicked out of home and 

feeding his habit with odd jobs. Thanks to treatment, he is now a member of 

the national archery team, trains 6-7 hours per day and is drug free. Drug 

dependence treatment programmes work. 

Former drug user now top athlete in Iran 

25 July 2008 - Five years ago, Abbas Amir-Mafi was one of Iran's hundreds of thousands of drug 

users; hooked on opium at 12, kicked out of home and feeding his habit with odd jobs. Thanks to 

treatment, he is now a member of the national archery team, trains 6-7 hours per day and is 

drug free. Drug dependence treatment programmes work. 

The Islamic Republic of Iran is strongly affected by harsh drug realities and the country has some 

of the world's highest opiate addiction rates. Although Abbas was fortunate to find a suitable 

treatment programme and defeat his addiction, this is not the case for all drug addicts. 

Abbas was introduced to opium by friends in his south Tehran community. "I looked big for my 

age and mixed with older kids," he says. "I started experimenting with alcohol when I was 

around 6 or 7, and was drinking regularly by the time I was 9. When we couldn't get a hold of 

alcohol we started taking opium instead. It was easily available and cheap."  

Initially he smoked the drug, but shifted to eating it as this was less conspicuous. He also 
smoked hashish socially with friends. 
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"Opium was like a medicine for me," he says. "In the beginning it gave me high energy levels 

and made me hyperactive, which felt great. But after several years, the effect of the drugs can 

be seen in your face and in body changes, and you need higher amounts of narcotics to get the 

same feelings. Your habit gets more expensive as your consumption increases."  

He financed his habit first with pocket money from his parents, then with earnings from short-
term jobs. By the age of 18, he was spending around 800,000 rials (roughly US$ 90) per week on 

drugs. 

Abbas spent years trying to break free from drugs but only succeeded after his sister put him in 
touch with Congress 60, a non-profit organization which uses sport to help addicts. The 

organization advocates a gradual cut in consumption alongside sporting activities to develop new 
skills and another life focus. Unlike other facilities in Iran, it does not use methadone 
treatment.   

The head of the organization, Engineer Dezhakam, himself a recovering addict, introduced him to 

archery. "I didn't like it in the beginning," he says. "The daily practice was tough. But I began to 
see improvement after a month and realized I could do it. Now I get to compete with 
international sportsmen who come to Iran. I hope one day to compete abroad." 

Now, Abbas is positive about his life and says he does not miss drugs nor has any fear he will 
use again. He now works for Congress 60, mentoring drug users undergoing treatment.  

"I went from being someone others looked down on, to being a role model for young people," he 
says. "My story is a positive lesson for teenagers on how you can change." 

Over the years, the Government of Iran has shifted from a predominantly restrictive drug policy 
toward a strategy that gives importance to demand and harm reduction. A growing number of 
NGOs provide treatment and cooperation with the relevant ministries is increasing. 

UNODC is supporting the Government and providing assistance for the implementation of 
internationally-approved treatment and rehabilitation techniques. It places special emphasis on 
empowering grass-roots NGOs and fostering their collaboration with government entities. 

• Home 

• Sitemap 

• Contact Us 

• Login 

• www.un.org 

Copyright©2011 UNODC, All Rights Reserved, Legal Notice 

http://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/former-drug-user-now-top-athlete-in-iran.html 
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  منابع آغاز نامه

  

  مهندس حسين دژاكام :نويسنده................زير صفر درجه 60كتاب عبور از منطقه 

  :جزوات

  مهندس حسين دژاكام :نويسنده.......... ..............................................مقاله سم نزدايي

  مهندس حسين دژاكام :نويسنده................. ...............................صورت مسئاله اعتياد

  مهندس حسين دژاكام :نويسنده........... .............و راهكارهاي مناسبد،درمان اعتيا

  مهندس حسين دژاكام :نويسنده...يد بياموزندآنچه خانواده ها باروشهاي ترك اعتياد و 

  مهندس حسين دژاكام :نويسنده......... ...........................................14الي  1.وادي ها

  مهندس حسين دژاكام............................).....................صوتي(دي هاي آموزشيسي 

  مهندس حسين دژاكام...........................)...............چهار شنبه ها(جلسات جهانبيني

  60كنگره ...........................................)...........عمومي،خصوصي(كارگاه هاي آموزشي 

  امين دژاكام :نويسنده............................................................................2و  1جهانبيني 

www.c60.ir 
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  .از منابع زير استفاده گرديده است ،خرهٔمقدمه و مودر 

  

  آ گ برن و نيم كف :تاليف...........................................شناسي هزمينه جامع -1

  آريان پور.ح.دكتر ا........................................................................................اقتباس 

  با همكاري موسسه انتشارات فرانكلين. انتشارات دهخدا

  كارل گوستاو يونگ :اثر.........................................هاخاطرات،روياها،انديشه  -2

  دكتر پروين فرامرزي......................................................................................ترجمه

  انتشارات آستان قدس رضوي

  پور افكاري... دكتر نصرت ا :اثر......شناسي،روانپزشكيفرهنگ جامع روان -3

  انتشارات فرهنگ معاصر..................................................انگليسي،فارسي)جلد2(

  آريان پور.ح.دكتر ا.......................................................................آئين پژوهش -4

  انتشارات امير كبير

 دكتر بهروز نبوي :اثر...............................................حقيق علميروشهاي ت -5
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